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Een goed jaar allemaal
Een goed jaar allemaal!
Aan het einde van het jaar
komt alles weer bij elkaar
als een film blik je terug
naar hetgeen, achter de rug
de prima plussen, de mindere minnen
weer heel even, even bezinnen
lering trekkend uit wat is geweest
schoeien we 2018 op de goede leest
maak van het nieuwe jaar een mooi verhaal
lezers en dichters..., een goed jaar allemaal!!
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Jaar afgesloten met mooie festiviteiten en geld voor het goede doel
Het kerstfeest was gezellig in de klassen en op het plein voor de ouders. Alle ouders
en kinderen hadden veel aandacht aan het kersteten besteed en voor de tweede
keer verzorgde de UMC bigband de muziek buiten.
Alle ouders van de feest- ,versier- en kluscommissie, bedankt voor alle hulp.
Tijdens de avond is er voor 261 euro geld opgehaald voor het Emma
kinderziekenhuis. Veel ouders wilden wel doneren, maar hadden geen contant geld
bij zich. Hieronder vindt u het gironummer waar u uw donatie op kunt storten.
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC
Meibergdreef 9 (H8-272)
1105 AZ Amsterdam
telefoon: 020-566 3933
website: www.steunemma.nl
email: steunemma@amc.nl
IBAN: NL 67 ABNA 0546 9312 35
BIC ABNANL2A
KvK Amsterdam: 41 19 85 19
Fiscaal nummer (RSIN-nummer): 8051.91.57

Kanjertraining
Nu in groep 1-2 A het boek Max en het dorpje uit is, weten de kinderen precies wat
de gekleurde petten betekenen en hoe ze kunnen handelen in bepaalde situaties.
De kanjerlessen gaan verder om alles in de praktijk toe te gaan passen.
Vaardigheden zoals jezelf presenteren voor de groep krijgen nu de aandacht.
Tips en Tops worden door de kinderen aan elkaar gegeven.
Oefeningen gericht op onderling vertrouwen blijven heel belangrijk !
Deze doen we dan ook nog elke kanjerles.
“Kindje doorgeven” vinden de kleuters het allerleukst !
Het kind durft zijn klasgenoten te vertrouwen dat zij hem veilig naar de overkant
brengen.
De “doorgeef kinderen” dragen hier zorg voor.

Voorleesdagen 23 januari tot en met 3 februari 2019
Vanaf 23 januari wordt er op de Windroos extra aandacht aan voorlezen besteed.
Het wordt nog vaak onderschat hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Als u als
ouder uw kind dagelijks voorleest vergroot dit zijn woordenschat. En een grote
woordenschat is belangrijk voor allerlei leesactiviteiten.
Heeft u tijd en zin om voor te lezen op school in die weken, meldt u zich dan aan bij
de leerkracht van uw kind. De bibliotheek verzorgt dan extra activiteiten.
Kluscommissie
Zaterdag 22 december is er weer een productieve klusdag geweest met de
klusouders.
Het muurtje is weg en afgevoerd en weer dicht betegeld. De mat uit de gymzaal is
afgevoerd, evenals de afvalzakken en nog wat grof vuil. Het ketelhok en het kleine
schuurtje zijn opgeruimd en de podium delen staan nu netjes in het ketelhok. De
putten op het schoolplein zijn weer allemaal geleegd en ontstopt. Het tuinhuisje kan
weer worden afgesloten. Verder zijn er binnen nog wat kleine klusjes gedaan. Kortom

de kluscommissie heeft weer bergen werk verzet . Hieronder ziet u hoe een klus
begon en het resultaat.

Kerstkorfbaltoernooi
Tijdens het kerstkorfbaltoernooi hebben veel ouders de kinderen van groep 4 tot en
met 8 begeleid tijdens de wedstrijden. En met een mooi resultaat. Ondanks het feit
dat het speelplezier voorop staat is het toch heel mooi om te zien dat de kinderen
hun uiterste best gedaan hebben om te winnen. En met hetvolgende resultaat.
Groep 4 heeft een 2e en 3e plaats behaald. Groep 5 en 6 een 1e plaats en groep 8
een 2e plaats. Goed gedaan allemaal en ouders bedankt voor de begeleiding.
Engelse workshops na schooltijd
Amardip Shergill is een ouder van een leerling in groep 8 en geeft al een aantal jaar
Engelse workshops op basisscholen. Met name om de spreekvaardigheid van
kinderen in de basisschoolleeftijd te vergroten.
Mocht u belangstelling hebben en uw kind willen laten deelnemen aan een workshop
buiten de schooltijden om dan kunt u daarover informatie vinden in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Gemeentegeld goed ingezet
De gemeente de Ronde Venen heeft voor het einde van het kalenderjaar aan alle
scholen nog een fors bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag hebben wij omgezet in
kleutermaterialen die aan vernieuwing toe waren, de bilbiotheek op school en
woordenschatontwikkelingsmaterialen voor de kinderen die de Nederlandse taal nog
moeten leren. Wij zijn hier heel blij mee.
Vriendenquiz
Robin en Sepp uit groep 8 doen mee met de Beste Vrienden Quiz
Volg Robin en Sepp in de Beste Vrienden Quiz, te zien vanaf donderdag 10 januari
om 17.10 bij NPO 3. Alles wat ze geleerd hebben op de basisschool de Windroos
wordt getoetst met bijzondere vragen, aparte spellen en het beloofd ontzettend
spannend te worden. Want hoeveel afleveringen houden ze het vol? Kijken dus
vanaf aanstaande donderdag.

Traktaties
Als uw kind jarig is wil hij/zij graag trakteren. Wij hanteren geen specifiek beleid. Dat
betekent dat ouders samen met hun kind beslissen of dit een gezonde traktatie wordt
of toch iets zoets. Belangrijk vinden wij wel dat de traktatie klein blijft. Eén traktatie
per kind, dus één snoepje of één gezonde snack is genoeg.
Aanmelden en inschrijven broertjes en zusjes
Zoals u gemerkt zult hebben is de toestroom van nieuwe leerlingen op onze school
groot. Vooral in de groepen 1/ 2 a en b zien we bijna elke week wel nieuwe
gezichten. Op dit moment hanteren we nog geen wachtlijsten, alleen voor groep 4.
Maar het is niet ondenkbaar dat we genoodzaakt zijn om hier in de toekomst mee te
gaan werken. Mocht uw kind nog broertjes en zusjes hebben die nog 4 moeten
worden en u wilt die ook inschrijven op de Windroos, doet u dat dan zo spoedig
mogelijk. Zo kunnen wij ons als school goed voorbereiden op de hoeveelheid
kinderen en op tijd personeel werven indien dat nodig is.
Trots zijn we op 5 gediplomeerde Daltonleerkrachten
Op woensdag 10 januari na het presenteren van hun portfolio sloten Monique Ponder
( gr 1/ 2 a), Jeanet Baas ( gr 3), Anouk Bon ( gr 4) , Valerie Leliveld ( gr 6) en Irma
van Eeken ( Intern begeleider) hun tweejarige opleiding als Daltonleerkracht af. Zij
zijn nu gediplomeerde Daltonleerkrachten.

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
In de groepen 1/2 zijn er weer 3 nieuwe kinderen bij gekomen. In groep 5 , 1 en in
groep 6 2. We heten alle nieuwe kinderen welkom op de Windroos en hopen dat ze
het naar hun zin zullen hebben.
Staking
Zoals u in het nieuws zult hebben vernomen, zal er op 15 maart wederom een
stakingsdag zijn. Ditmaal voor alle onderwijssectoren. Of onze school deelneemt en
welke gevolgen dit voor de schooldag van uw kinderen heeft, hoort u zo spoedig
mogelijk.
Vervangingen
Jos Hemelaar blijft voorlopig nog ziek. Wij wensen hem beterschap.
Zoals u wel weet zijn er steeds minder leerkrachten beschikbaar voor de
arbeidsmarkt. Dit merken wij nu ook op de Windroos. Wij proberen ziektevervanging
of vervanging voor ander verlof op te vangen door ons eigen personeel te vragen
een extra dag te komen werken. Tot nu toe hebben we het tekort nog redelijk op
kunnen vangen. Ons uitgangspunt blijft zoveel mogelijk stabiliteit in de groepen te
proberen te behouden. Toch lukt dit ons niet altijd. Wij hopen dan ook op uw begrip
als dit ons niet optimaal lukt.
Gevonden voorwerpen
Bij de ingang van groep 1 /2 b hangen in het halletje alle kledingstukken die we
vinden. Tevens staan er in ons keukentje nog schalen van het kerstdiner.
Agenda januari/februari
7 januari
Weer naar school – luizencontrole
14 januari
OR/MR vergadering
25 januari
excursie brandweerkazerne groep 1/ 2 a en b
1 februari
vrije vrijdag groep 1 tm 4
Vanaf 11 februari definitieve adviesgesprekken
20 februari
eerste rapport mee
21,22 februari
studiedag team, groepen 1 tm 8 vrij
25 febr tm 1 maart voorjaarsvakantie
7 en 11 maart
oudergesprekken mbt eerste rapport
20 maart
open dag
22 maart
vrije vrijdag groep 1 tm 4
In de bijlagen vindt u:
- Informatie vanuit de bibliotheek
- Workshop Engelse spreekvaardigheid

