Proostdijstraat 39
3641 At Mijdrecht
Tel: 0297-256393
e-mailadres : directie@dewindroosmijdrecht.nl
Beste ouders, verzorgers
Vanuit een tropische omgeving stuur ik u de nieuwsbrief van juni.
De formatie is rond. Dit betekent dat alle leerkrachten gekoppeld zijn aan een groep.
In het onderstaande overzicht vindt u een aantal namen niet.
Chantal Vergeer wil graag weer werken op een reguliere school. Zij heeft een plek
gekregen binnen onze stichting op de Antoniusschool in de Hoef. Zij heeft vele jaren
met veel plezier op de Proostdijschool gewerkt en de laatste jaren op de Windroos.
Wij wensen haar alle succes toe en veel werkplezier op haar nieuwe school en
bedanken haar voor haar inzet. Zij is een zeer gewaardeerde collega. Wij vinden het
dan ook jammer dat ze ons gaat verlaten maar zijn blij dat ze binnen onze stichting
blijft werken.
Elle Thus en Ric de Jong hebben andere toekomstplannen en nemen ook afscheid
van de Windroos.
We begroeten 5 nieuwe leerkrachten. Kirsten van der Tier, Marleen Duiker,
Annemarie Jagt, Annemarieke de Graaff en Barbara Groenewegen.
In onderstaande klassenbezetting kunt u zien welke taken deze leerkrachten het
volgend schooljaar krijgen.
De laatste weken staan in het teken van kennismaken met de nieuwe juf of meester
en het eindfeest op 5 juli voor alle ouders, leerlingen en leerkrachten. Dit jaar
verzorgd door groep 8. De musical en het afscheidsfeest groep 8 staan op het
programma en natuurlijk genieten we van het mooie zomerse weer.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Klassenbezetting schooljaar 2019-2020
Groep 1/ 2 a
Monique Ponder/ Kirsten van der Tier
Groep 1/ 2 b
Patricia de Jager/ wo oeo Annemarie Jagt
Groep 3
Jeanet Baas/ Annemarie Jagt
Groep 4
Anouk Bon
Groep 5
Marja Claessens/ Marleen Dicker
Groep 6
Casper Aarsman
Groep 7
Valerie Leliveld
Groep 8
Bianca Heijnen/ Barbara Groenewegen

Andere personeelsleden:
Directie
Iber
Administratie
Vrijwilligers
Onderwijsassistentes

: Paulien Burgering
: Irma van Eeken
: Bert Gräffner
: Bets van der Meer/ Marleen Kulle
: Ellen van Scheppingen groep 1/2
Annemarieke de Graaff groep , 3 dagdelen
En groep 3 ,4, 6 tm 8 op de andere dag en de middagen

Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020
Herfstvakanties
21 oktober tm 25 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 tm 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari 2020 tm 28 februari 2020
Goede Vrijdag
10 april 2020
Tweede Paasdag
13 april 2020
Meivakantie
27 april 2020 tm 5 mei 2020
Hemelvaart
21/ 22 mei 2020
Pinksterweek
1 juni 2020 tm 5 juni 2020
Zomervakantie
17 juli 2020 tm 28 augustus 2020
Studiedagen
Let op !!!!!! Sommige studiedagen zijn aan de vakanties gekoppeld waardoor uw kind
een langere vakantie heeft.
4 oktober 2019
18 oktober 2019
28 oktober 2019
20 december 2019 ’s middags vrij
21 februari 2020
2 maart 2020
Woensdag 1 juli 2020
Reservedag, nog nader in te delen, een hele dag en een woensdag.
Social schools
Zoals al eerder vermeld is in de nieuwsbrief, gaan we over op een nieuw
communicatiesysteem met ouders. Voor de zomervakantie krijgt u een mail met een
inlogcode. Het is belangrijk dat u die meteen activeert !!!!!!
In de laatste week voor dat het schooljaar weer begint krijgt u de laatste mail via
google. Daarna zal alle communicatie via social schools gaan.
Eindfeest 5 juli.
Op 5 juli van 17.00 – 19.00 uur vindt ons eindfeest plaats. Het belooft weer een
gezellig feest te worden. U bent allemaal van harte welkom om het schooljaar samen
met uw kind(eren) en het team van de Windroos, feestelijk af te sluiten.
Bedankuurtje voor alle ouders die in het afgelopen schooljaar geholpen
hebben
Afgelopen schooljaar hebben velen van u ons geholpen. Soms met iets kleins, soms
met iets groots en soms structureel zoals de MR en de OR. We hebben ook volgend
schooljaar veel ouders nodig die komen helpen. Met name de Ouderrraad , de
feestcommissie en moestuingroep. Als dank voor afgelopen jaar bent u allemaal

welkom op woensdag 10 juli van 11.30 – 12.30 uur. Dan zullen alle kinderen u laten
zien hoe blij ze zijn met uw hulp.
Als u wilt dat we leuke activiteiten aan uw kinderen blijven aanbieden, dan is uw
ouderhulp onmisbaar. Geeft u zich op ? Dit kan bij de groepsleerkracht van uw kind
of de directie.
Zieke personeelsleden
Bert Gräffner onze medewerker voor de administratie is een maand geleden met
spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij is geopereerd en maakt het nu gelukkig
weer goed. Na de zomervakantie zal hij zijn taken weer hervatten. Tot die tijd hebben
we een vervangster. Willemijn.
Moestuin
De eerst sla van onze eigen moestuin is geoogst. De kinderen zijn trots op hun eigen
producten en hebben er thuis lekker van gesmuld.
Luizen geconstateerd
In de school zijn lopende luizen geconstateerd. Gelukkig is het nog maar bij een paar
kinderen. Wilt u uw eigen kinderen goed controleren en er melding van maken als u
neten of luizen constateert.
Actief leren lezen
In groep 3 hebben we gekozen voor een nieuwe leesmethode. Actief leren lezen.
Onze huidige methode is sterk verouderd en was allang aan vernieuwing toe. We
hebben voor een methode gekozen die beter bij ons onderwijs past.
Adviesprocedure groep 7/ 8
De afgelopen jaren werd er een schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven
in groep 8. De gegevens van de gehele schoolloopbaan van een kind werden daarin
meegenomen en er werd overlegd met de leerkracht van groep 7, de directie en de
intern begeleider plaats. Op verzoek van meerdere ouders en in overleg en met
instemming van de MR hebben we een nieuwe procedure vastgesteld. In de bijlage
kunt u lezen hoe die procedure in zijn werk gaat. De ouders van de huidige leerlingen
van groep 7 hebben bericht gehad dat ze voor de zomervakantie een gesprek krijgen
waarin er een voorlopig advies wordt gegeven.
Noodzakelijk vroegtijdig 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 wachtlijsten voor groep 4, groep 6, en de
aankomende groep 1/ 2 tot en met december. Maar ook in de schooljaren daarna
lopen de groepen al behoorlijk vol .
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. Broertjes en zusjes vanaf 1 jaar kunt u al inschrijven.
Nieuwe kinderen
In de groepen 1 /2 a en b zijn nieuwe leerlingen gekomen.

Gevonden voorwerpen
Wilt u kijken bij de gevonden voorwerpen in het halletje bij groep 1/ 2 B. Er hangen
nog kledingstukken. U kunt ze nog weghalen voor de zomervakantie, anders
brengen we ze naar de kringkoop.
Agenda juni/juli
25 tm 28 juni
1 juli
5 juli
8 juli
8 juli
10 juli
12 juli
15 juli
15 juli
19 juli
2 september

kamp groep 8
groep 1 tm 8 vrij ivm studiedag
eindfeest voor alle ouders, kinderen en het team
afscheidsmusical groep 8
in de week van 8 juli maken de kinderen kennis met hun nieuwe
leerkracht
11.30 – 12.30 uur bedankuurtje hulpouders
rapport groep 8 mee
rapport groep 1 tm 7 mee
afscheidsavond groep 8
groep 1 t/m 8 vrij start zomervakantie
start nieuwe schooljaar

