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Beste ouders, verzorgers,
Veel vrije dagen en dan ook nog veel zon. Dat vindt iedereen fijn. Het schooljaar schiet op. Nog maar
7 weken en dan start de zomervakantie. Binnen de school zijn we bezig met alle voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar.
In de vakantie heeft de gemeente achter de school graafwerkzaamheden verricht om het stuk grond
wat daar ligt geschikt te maken voor onze moestuin. Er is nieuwe grond gestort en het pad is
opnieuw aangelegd. De kluscommissie heeft de stukken grond waar de bomen gestaan hebben voor
de school opnieuw betegeld. Onze groep 8 leerlingen hebben hard gewerkt aan de eindcito. Onze
school scoort daarmee gemiddeld op 537.2. Het landelijk gemiddelde is 534.9 .
Op de studiedag van dinsdag 22 mei hebben we als team teruggeblikt op het afgelopen jaar. We
hebben geconcludeerd dat we als team enorm zijn gegroeid. Dat we hard gewerkt hebben aan onze
ontwikkeling en dat we de meeste doelen uit ons jaarplan hebben gehaald. We hebben veel geleerd
van en met elkaar, onze kwaliteiten beter ingezet en het onderwijs aan de kinderen beter afgestemd
op hun behoeftes. De sponsorloop heeft al veel geld opgeleverd voor de moestuin. We wachten nog
even met bekend te maken welk bedrag het heeft opgeleverd tot we al het geld binnen hebben.
De nieuwe wet op de privacy gaat vrijdag 25 mei in. U ontvangt uiterlijk morgen een brief over deze
wet van het bestuur. In de week van 12 juni start de avondvierdaagse. Door de grote inzet van de
Ouderraad van de Windroos is het gelukt om dit jaar deel te nemen. We wensen iedereen veel
loopplezier.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Rabofietstour
Op zaterdag 9 juni wordt de rabofietstour gehouden. De hele dag kunt u zich aanmelden bij de
parkeerplaats van de rabobank om te fietsen voor onze school. Dit jaar halen we geld op voor meer
chromebooks voor de klassen. Heeft u zin in een mooi fietstocht schrijf u dan in op nummer 257. Wij
hopen op een mooi bedrag.
Zieke leerkrachten
Op 24 mei is Monique Ponder geopereerd aan een nieuwe knie. Zij wordt vervangen door Tess
Stempel en Melissa Scholman. Patricia de Jager mag weer stap voor stap reïntegreren. We zijn erg
blij voor haar. Dit geldt ook voor Amanda Westra. We wensen deze collega’s een spoedig en goed
herstel toe.
Kunstproject
Over twee weken gaat het kunstproject starten op school. Bent u kunstenaar of kent u kunstenaars
die het leuk vinden om onze kinderen te helpen met kunstvoorwerpen te maken, meldt u dit dan bij

de leerkracht van uw kind. De bedoeling is dat er mooie kunstvoorwerpen gemaakt gaan worden die
op vrijdag 6 juli geveild gaan worden.
Attentie zonnebrandalarm
Met de komst van veel zonnige dagen vragen we u als ouders uw kinderen ’s ochtends voor
schooltijd goed in te smeren met zonnebrand. Dit om verbranding te voorkomen.
Cito groep 1 en 2 afgeschaft
Blij zijn we met de mededeling van de inspectie dat kinderen in de kleuterleeftijd geen Cito toets
meer hoeven te maken. Dit schooljaar toetsen we ze nog één keer. Volgend schooljaar gebruiken we
het leerlingvolgsysteem van Onderbouwd. Daardoor zijn we op een betere manier in staat om te
kijken naar wat de kinderen nodig hebben en u als ouder daarover in te lichten.
Cruyff Court 6vs6 toernooi
Een tijdje geleden hadden een groep jongens uit groep 8 meegedaan aan het Cruyff Court toernooi.
Toen werden wij kampioen. Daarna mochten wij naar de kwartfinale in Diemen. Daar hadden wij
twee wedstrijden verloren en een gewonnen, dus wij mochten eigenlijk niet door naar halve finale in
Hoorn. Maar wij hadden de respect award gewonnen, dus wij mogen door naar de halve finale in
Hoorn.
Jeffrey en Thijmen groep 8
Eindcito
Met de Cito gingen we als eerst uit elkaar zitten.
Daarna kregen we uitleg wat we eerst en daarna moesten doen.
Na de uitleg gingen we aan het werk.
Toen we bezig waren was het heel stil in de klas.
In de pauzes mochten we wat snoepen dan nam iemand bv. een zak spekjes mee.
Wij vonden allebei Rekenen en Wereldoriëntatie het moeilijkst.
We kregen woensdag 16 mei de uitslag.
Ons niveau is niet veranderd we waren dus heel blij met de uitslag.
Groetjes,Sofie en Fae
Bijdrage OR
Avond4Daagse
Net voor de meivakantie hebben we een oproep gedaan om als school deel te nemen aan
de Avond4Daagse. Er hebben zich maar liefst 73 kinderen ingeschreven! Fijn om zo als
school deel te nemen! Wij hebben er zin in!
Sportieve ouders gezocht!
Voor de sportcommissie zijn wij nog steeds op zoek naar leden.
Het gaat om 1x per maand vergaderen en het mede-organiseren van alle sport activiteiten
op school (denk aan: sportdag, avond4daagse, schoolvoetbal, kerstkorfbal etc.)
Ben je goed in sport ‘kijken, aanmoedigen of doen’ meld je dan nu bij ons aan via
ouderraad@dewindroosmijdrecht.nl of spreek een van ons aan op het schoolplein (Paul,
Jessica, Sebastiaan, Heidy of Esther)
BELANGRIJK: geen aanmeldingen = geen sportcommissie = geen sportactiviteiten

Fietsexamen
Alle kinderen van groep 7 hebben fietsexamen gedaan. Voor het theoretisch en het praktische
examen zijn alle kinderen geslaagd. Gefeliciteerd.

Vakantierooster SCHOOLJAAR 2018/2019
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart weekend
Margeweek
2 Pinksterdag
Zomervakantie
e

maandag 27 augustus 2018
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Studiedagen 2018-2019 – groepen 1 tot en met 8 vrij
Vrijdag 28 september 2018
Maandag 29 oktober 2018
Donderdag 21 februari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Maandag 1 juli 2019
vrije vrijdagen groep 1 tot en met 4
14 sept, 7 dec,1 febr,22 maart, 21 juni

Nieuwe kinderen
Amin Bouslimane
groep 1/ 2 b
Nisrin Bouslimane
groep 1/ 2 b
Isaiah van de Berg
groep 1/ 2 b
Mareno van de Berg groep 1/ 2 a
We wensen ze een fijne schooltijd toe op de Windroos
Kalender
30 mei
9 juni
15 juni
19 tm 22 juni
19 juni
25 juni

25 tm 29 juni
3 juli
4 juli
6 juli
13 juli
16 juli
27 augustus

Sportochtend voor alle groepen
Rabofietstour
Groep 1 tot en met 4 vrije vrijdag
Kamp groep 8
MR/OGR vergadering
Ouderavond formatie
19.30 – 20.00 uur ouders van groep 1 tm 4
20.00 – 20.30 uur ouders van groep 5 tm 7
start oudergesprekken op aanvraag
stoeltje ruilen – kinderen gaan kijken in hun nieuwe klas en
kennismaken met hun nieuwe leerkracht
11.30 – 12.30 uur ouderbedankmiddag
kunstveiling en afsluiting schooljaar met kinderen, ouders,
leerkrachten van 17.00 – 19.00 uur.
12.00 uur alle groepen vrij
zomervakantie tot en met 24 augustus
Eerste schooldag schooljaar 18-19

