Proostdijstraat 39
3641 At Mijdrecht
Tel: 0297-256393
e-mailadres : directie@dewindroosmijdrecht.nl
Beste ouders, verzorgers,
Vrieskou afgewisseld met de lentezon. Schaatsen of lekker wandelen op het strand. Het weer is
roerig. Soms is dat wat lastig omdat alle kinderen graag buiten willen spelen en dat soms niet lukt
door de vele fikse regenbuien. Maar zodra de zon zich even laat zien is dat genieten voor iedereen.
Deze afwisseling vinden we ook terug in ons onderwijs. Rustig luisteren naar instructies, samen met
een maatje een opdracht maken, in een groep een plan maken voor een maquêtte, muziek maken,
dansen, electrische apparaten uit elkaar halen en ingewikkelde denkspelletjes uitvoeren. Deze en
vele andere activiteiten kunnen we langzamerhand terugvinden in ons Daltononderwijs. Steeds meer
lukt het ons om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van de kinderen van de Windroos.
We hebben nog veel te leren maar met de dag groeien we toe naar een breder aanbod voor ieder
kind.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Directie
Open dag woensdag 21 maart
Op woensdag 21 maart is er een open dag voor alle scholen van de Antoniusstichting. Onze deuren
staan open van 9.00 – 12.00 uur. Kent u ouders met jonge kinderen, geïnteresseerde buren of andere
belangstellenden, dan kunt u ze wijzen op de open dag. Ze kunnen dan een kijkje nemen in alle
klassen, met ouders van de school van gedachten wisselen over het onderwijs op de Windroos en
een indruk opdoen van de sfeer. Wij heten iedereen van harte welkom.
Pasen
Op donderdag 29 maart vieren wij Pasen op school.
De kinderen versieren in de week ervoor op school een doos. Deze doos komt mee naar huis op vrijdag 23
maart.
Het is de bedoeling dat u met uw kind voor een ander kind een ontbijtje maakt en die meegeeft op
donderdag 29 maart. Het ontbijt moet in de doos passen. Uw kind trekt een andere leerling met een lootje
waarop staat wat hij/zij graag voor ontbijt wilt. Na het ontbijt staan wij stil bij het Paasfeest.
Meer informatie over het maken van het Paasontbijt vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Namens de Paascommissie.

Verkeersveiligheid
In de week van 5 maart is er weer overleg geweest met de overburen en school. Er is kortgeleden
blikschade geweest toen één van de buren uit zijn oprit wilde rijden en tegen een geparkeerde auto
aanbotste. Het voorval is in goede harmonie opgelost.
Het wordt drukker en drukker in de straat, vandaar dat we het overleg als goede buren hebben
voortgezet om gezamenlijk te bekijken hoe we tijdens de spitsuren goed overzicht kunnen houden en

we de veiligheid voor de kinderen zoveel mogelijk kunnen waarborgen. Ons verzoek is dan ook om
zoveel mogelijk uw auto op de parkeerplaats van de hockeyvelden te zetten, en naar school te
lopen met uw kind/kinderen. Binnenkort zullen we wederom met de gemeente en de andere
scholen rond de tafel gaan om te kijken wat we verder nog voor maatregelen kunnen nemen om de
verkeersveiligheid in de straat te vergroten. We hopen op uw medewerking.
Nieuwe telefoon
Onze telefoons zijn sterk verouderd en vallen regelmatig uit. Er zijn nieuwe onderweg , maar tot die
tijd moeten we het met één mobiele telefoon doen. Het nummer van de school staat nu
doorgeschakeld. Het systeem werkt niet vlekkeloos, maar het is nu wel zichtbaar wie er gebeld heeft.
We proberen dan ook zoveel mogelijk ouders terug te bellen, maar dit lukt niet altijd. We hopen zeer
binnenkort 5 telefoons te hebben en dan beter bereikbaar te zijn. Onze excuses voor het ongemak.
Sponsors voor onze moestuin gezocht.
Jeanet Baas en Irma van Eeken zijn de initiatiefnemers geweest voor het aanleggen van een
moestuin achter de school. Toen we van de gemeente te horen kregen dat we de beschikking hadden
over de grond achter de school en daarmee konden doen wat we wilden zijn deze twee collega’s een
plan gaan maken. Inmiddels worden ze gesponsord door de gemeente , de Walraven foundation en
het ronde venen fonds. De gemeente zorgt voor het afvoeren van de tegels, graaft de grond af en
stort nieuwe grond. De Walraven foundation heeft 750 euro geschonken en het ronde venen fonds
1000. Stap voor stap wordt dit mooie plan ten uitvoer gebracht, Maar nieuwe sponsors zijn van harte
welkom. Dus heeft u zelf een bedrijf of weet u een bedrijf dat er wat voor zou voelen om ons te
sponsoren, dan kunt u contact opnemen via de school met Jeanet Baas of Irma van Eeken.
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de moestuin en de plannen die wij
daarvoor hebben. Maar ook welke bijdrage deze moestuin zou kunnen leveren aan de inhoud van
ons onderwijs.
Daltononderwijs op de Windroos
Tijdens de studiedag van februari hebben we als team handelingswijzers gemaakt. Dit zijn een soort
visuele handleidingen waar kinderen stap voor stap kunnen zien wat er van ze verwacht wordt. Dit
gaat van regels en afspraken voor het werken op de gang, tot wc gedrag, tot het spelen op de
speelplaats. Deze regels zijn in nauwe samenwerking met de kinderen van de leerlingenraad
gemaakt.
Monique Ponder is woensdag 14 maart naar een regiobijeenkomst geweest. Als Daltonschool sta je
niet alleen in het werkveld. Er wordt van je verwacht dat je samenwerkt met andere Daltonscholen
en ervaringen en kennis uitwisselt om zodoende er zorg voor te dragen dat je je als
Daltonleerkracht, maar ook als gehele school blijft ontwikkelen . Deze middag stond in het teken van
intervisie. Op vrijdag 6 april gaan Monique en Marina naar de Daltonopleiding voor
Daltoncoördinatoren. Zij zijn die dag afwezig. Collega’s zullen die dag hun klas overnemen.Op
zaterdag 7april gaan Marina Siebers, Irma van Eeken, Monique Ponder en Paulien Burgering , als
werkgroep Dalton naar een minicongres over daltononderwijs en eigenaarschap naar Epe. In de
volgende nieuwsbrief zullen wij onze ervaringen met u delen.
Stagiaire in groep 1 /2 a
Odai Abotaha volgt onderwijs op het ROC in Utrecht. De afdeling zorg en welzijn. Hij loopt stage
vanaf januari tot en met december 2018 in groep 1 / 2 a. Hij is aanwezig op donderdag en vrijdag en
vindt het heel leuk om met deze leeftijdsgroep te werken. Hij ondersteunt Monique Ponder bij
allerlei onderwijsactiviteiten. Wij heten Odai van harte welkom op de Windroos en wensen hem een
fijne, maar vooral leerzame tijd toe.

PR groep is op zoek naar???
Sinds dit schooljaar is er een PR groep actief. Verschillende actieve ouders en Paulien Burgering (
directie) zijn actief bezig om de school te promoten. Tijdens de gesprekken die we voerden ontstond
er een gerichte vraag naar een specifiek talent.

GEZOCHT: DTP’er / grafisch vormgever
Mogen we dit keer aanspraak maken op úw talent? We zijn namelijk op zoek naar een ouder die af
en toe wil helpen met het mooi opmaken van een poster of flyer.
Bent u DTP’er of Grafisch vormgever en wilt u ons helpen? Laat het weten via een mail naar:
directie@dewindroosmijdrecht.nl

Wilt u ons reviewen?
Tijdens de Open dag op 21 maart krijgen de ouders die langskomen een mapje met praktische
informatie over de school. Dat is natuurlijk handig. Maar we willen ze ook iets leuks te lezen
meegeven zodat ze een goede indruk van de school krijgen.
De kinderen hebben daarom in de klas al reviews geschreven. Hartstikke leuk! Ze vertellen daarin
wat De Windroos voor hen bijzonder maakt.
Wilt u als ouder ook helpen en laten weten wat De Windroos voor ú een bijzondere school maakt?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd en helpt ons enorm. Alvast bedankt!
Zo werkt het:
• Klik op deze link: https://goo.gl/forms/PFWcmrlUWwmgqUM22
• Laat uw review achter
• Druk op verzenden
MR Windroos dinsdag 13 maart 2018
De vierde MR vergadering van dit schooljaar.
Paulien heeft ons informatie gegeven over de Daltonontwikkeling op onze school.
Er is inzicht gegeven in de financiële begroting van de formatie.
Het vakantierooster voor volgend jaar staat vast. We denken als MR mee over de nog in te zetten
margedagen. De school heeft veel nieuwe aanmeldingen. Bij de instroom wordt er zorgvuldig
gekeken naar de groepsgrootte. We zijn geïnformeerd over de wetgeving privacy.
en zoals u al eerder heeft kunnen lezen is de ontwikkeling van de verkeersveiligheid een terugkerend
punt op onze agenda.
De MR vindt het belangrijk om ouders te informeren. We zijn bereikbaar via het mailadres of u kunt
de MR ouders aanspreken op het plein. Onze MR ouders hebben zich in een eerdere nieuwsbrief
voorgesteld. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent welkom op de volgende vergaderdata 16
april en 19 juni. Graag horen we voorafgaand aan de vergadering of u wilt meedenken. U kunt dit
laten weten op MR@dewindroosmijdrecht.nl
Vanuit de GMR :
Vanuit de GMR is er informatie beschikbaar. U vindt die in één van de bijlagen
Nieuwe kinderen
Dain Poldervaart
Roos van Dijk

groep 6
groep 6

Marit van der Velden
Jake Schuurman
Lola de Moor
Jill Oskamp

groep 5
groep 1 / 2 a
groep 1 / 2 b
groep 1 / 2 b

maart 2018
21 maart
25 maart
30 maart
2 april
4 april
11 april
16 april
18 april
25 april
27 april
14 mei

open dag – iedereen is welkom van 9.00 – 12.00 uur
Zomertijd gaat in – de klok wordt vooruit gezet
Goede vrijdag – alle kinderen zijn vrij
Tweede Paasdag
Schoolvoetbal jongens gr 7/8
Schoolvoetbal jongens gr 5 /6 meisjes gr 7 / 8
MR /OGR vergadering
Schoolvoetbal jongens gr 3 / 4, meisjes gr 3 tm 6
Uitloopdag schoolvoetbal
Koningsdag vrij – start meivakantie tm 11 mei
weer naar school

