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Beste ouders,verzorgers,
November en december zijn altijd spannende tijden. De griepvirussen zorgen voor
ziekte onder kinderen en teamleden . Het is altijd weer een kunst om in de huidige
tijden, waarin moeilijk aan personeel te komen is, vervangers te vinden. Daarbij is het
fijn te merken dat veel kinderen steeds zelfstandiger worden en uit kunnen leggen
hoe hun meester of juf lesgeeft en wat ze allemaal zelf kunnen zonder hulp van de
leerkracht. Sinterklaas is in aantocht en we hopen morgen hem op de Windroos te
mogen ontvangen. Dank aan alle ouders van de feestcommissie die veel tijd
besteden aan het goed verlopen van dit gezellige feest. In de nieuwsbrief van de
feestcommissie heeft u inmiddels ook informatie gekregen over het Kerstfeest op
school. We wensen iedereen alvast vanaf deze plek hele fijne en gezellige
feestdagen toe.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering

Stagiaires
Vanaf dit schooljaar zijn we in opleiding om partnerschool te worden van de
Marnixacademie. De Marnixacademie is een leerkrachtenopleiding in Utrecht. Onze
leerkrachten zijn hun mentoren en de directie is de coördinator. Daarnaast hebben
de studenten nog een begeleider vanuit de Marnixacademie. De stagiaires komen op
wisselende dagen en lopen ook stage in wisselende groepen. Zij geven les
afhankelijk van hun studiejaar. Soms is dat één les, soms is dat een dagdeel en in
het vierde jaar kan dat een hele dag zijn. De studenten leren lesgeven, maar ook
werken in een team. Wij als team leren de studenten te coachen en doen vaak
nieuwe ideeën op met betrekking tot het lesgeven. Tevens blijven we goed op de
hoogte van de opleiding tot leerkracht en krijgen we vanuit de Marnixacademie ook
de kans om lezingen bij te wonen of aan workshops deel te nemen.
Dit maakt dat wij als school steeds professioneler worden.Studenten die goed
bevallen en een visie hebben die aansluit bij ons Daltononderwijs kunnen we indien
mogelijk een plek aanbieden binnen onze stichting. Dit natuurlijk alleen als er
vacatures ontstaan.
Vanuit het sociaal pedagogisch werk hebben we stagiaires die werken in de groepen
1 en 2.

Zij ondersteunen de leerkracht bij zijn/haar werkzaamheden en worden opgeleid tot
onderwijsassistent.
Op dit moment loopt Odéé tot januari stage in groep 1 /2 a, Gemma in groep 1/ 2 b,
Ellen tot en met Kerst in groep 3 en Emma in groep 5.
Samenwerking kinderopvang en school ……..op weg naar een kindcentrum
Op vrijdag 30 november zijn Lesly Brouwer ( hoofdleidster Kaka) en Paulien
Burgering op bezoek geweest bij campus Columbus in Heerhugowaard. Deze
campus is sinds een paar jaar de eerste gecertificeerde Daltonschool voor
kinderopvang en onderwijs. Zij zijn officieel een Dalton-IKC ( integraal kindcentrum).
Hier hebben wij kunnen zien hoe kinderopvang en onderwijs samen één uitstraling
hebben gekregen en hoe ze op dit moment samen werken aan een doorgaande lijn.
De kernwaarden in het Daltononderwijs zijn daar ook aanwezig in de kinderopvang
en beide organisaties werken aan doelen. Ieder aansluitend op het niveau waar hun
kinderen aan toe zijn.
In januari zullen de teams van Kaka en de Windroos een gezamenlijke bijeenkomst
hebben waarin we onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van
gedachten gaan wisselen over de toekomst. Onderwerpen die besproken gaan
worden zijn:de inrichting van het gebouw, de doorgaande lijnen, gezamenlijk gebruik
van materialen en samenwerking met de groepen.
kanjertraining
Wat ontzettend leuk dat er de afgelopen periode veel
ouders een kijkje hebben genomen bij een kanjerles in
de groep. Wij vinden het belangrijk dat we op de
Windroos op een fijne manier met elkaar omgaan en
allemaal dezelfde kanjertaal spreken. Iedere maand zal
er een groep zijn die u informatie geeft over de
kanjertraining en de lessen in de klas.
Deze maand hebben twee leerlingen uit groep 6 een
informatiestukje verzorgd.
Je leert bij Kanjertraining welke dingen je moet doen als je bijvoorbeeld ruzie hebt, of
als je heel bang bent. Hierbij hebben we petten.
Er zijn vier verschillende soorten: er is een witte pet. Als je doet als de witte pet, dan
ben je een kanjer en ben je te vertrouwen, behulpzaam en kom je voor elkaar op.
Wanneer je als de gele pet doet, dan doe je heel zielig en huil je vaak om niks .
De zwarte pet is een pestkop. Hij vindt dat hij de belangrijkste is.
De rode pet is het knechtje van de pestkop en lacht iedereen uit.
Je kunt ook doen als twee petten ineen, maar er
moet wel een witte pet bij zitten dan ben je te
vertrouwen. Een witte pet met zwart dat zijn kinderen
die goede leiders zijn en stoer zijn. Wit met rood
staat voor gezelligheid en humor.Wij hebben ook

kanjerspelen, dat zijn bijvoorbeeld vertrouwenspelen of elkaar beter leren kennen. Bij
skydive moet je tegenover elkaar staan en pak je elkaars polsen. Iemand laat zich
dan vallen. De meesten vinden dit leuk . We zorgen voor elkaar en leren steeds meer
van elkaar.
Vorige week kwam Piet langs in de klas en heeft zijn
pietenpet geruild voor een kanjerpet. Gelukkig gedroeg hij
zich als een witte pet met rood erbij. Hierdoor
hebben we veel lol gehad.

Wilt u meer weten over de kanjertraining dan kunt u een kijkje nemen
op de website www.kanjertraining.nl of op school uw vragen stellen aan
de leerkrachten. U mag ook altijd langskomen bij juf Valerie
(kanjercoördinator).

Open dagen voortgezet onderwijs
Voor de ouders en kinderen van groep 7 en 8 staan hieronder de open dagen
vermeld van de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Mocht u meer
informatie willen over de betreffende school dan kunt u dit vinden op de verschillende
websites.
Kalsbeek : 23,24 januari van 19.00 – 21.30 uur
Thamen : 30 januari 14.00 – 17.00 uur
VLC : Vinkeveen : 29 januari ’s avonds
: Mijdrecht : 31 januari ’s avonds
Alkwin : 5 februari 15.30 – 21.30 uur
Groenstrook Aalsmeer : 6 februari 14.00 – 16.30 uur en 18.30 – 20.30 uur
Nieuwe kinderen
Groep 1/ 2 a – in december start Noud
Agenda december
5 december
7 december
18,19 december
school nemen
20 december
21 december
24 december
7 januari
14 januari

Sinterklaas
Vrije vrijdag groep 1 tm 4
Kerststukjes maken, bakje, oase, kerstversiering mee naar
12.00 uur vrij, van 18.00 –19.00 uur Kerstdiner
Om 12.00 uur gr 1 t/m 8 vrij
Kerstvakantie
Weer naar school – luizencontrole
OR/MR vergadering

In de bijlagen vindt u:
- Informatie vanuit de Ronde Venen
- Nieuwsbrief vanuit de stichting Antonius

