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Beste ouders, verzorgers
Op woensdag 20 maart hebben we onze deuren weer opengesteld voor een ieder
die nieuwsgierig is naar ons Daltononderwijs. Van 9.00 – 12.00 uur hebben
verschillende nieuwe ouders, en andere geïnteresseerden onze school bezocht.
Jessica van Diemen en Janneke van der Ham hebben als vertegenwoordiging van
onze ouders koffie en thee verzorgd en nieuwe ouders geïnformeerd over hoe zij
onze school ervaren. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben nieuwe ouders
rondgeleid, dit keer met een Engels tintje er aan. Op de Windroos geven we in elke
klas Engelse les. Dit is een kennismaking met de Engelse taal. We zijn als team op
zoek naar een andere manier om de Engelse taal een actievere plaats te geven in
ons onderwijs. Op de open dag gaven de leerkrachten extra lessen in de Engelse
taal. Het was een goed bezochte ochtend.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Ellen van Scheppingen
Ellen heeft het afgelopen jaar bij ons stage gelopen. Als onderwijsassistent is ze
werkzaam op een BSO. In de ochtenden heeft ze nog ruimte om op de Windroos te
ondersteunen in de groepen 1/ 2. Dagelijks is er nu ruimte om extra aandacht te
geven aan de kinderen.
Kanjertraining
groep 3

In groep 3 gaat het kanjerboek over Max en de vogel.
Niet zo maar een vogel maar een zeearend.
Ze heet Thirza en als ze opgroeit en in de vogelklas
komt beginnen de problemen pas echt. Ze is te groot
en te sterk, ze probeert zelfs een keer juf Piaf op te

eten als ze haar visjes voor die dag vergeten is! Spelen op het plein gaat ook niet altijd
goed, kortom genoeg om met elkaar over te praten en om na te spelen. Want wat komen
veel gebeurtenissen uit het verhaal ons toch bekend voor!
Maar nu is het verhaal bijna uit.
Toevallig keken we vorige week even in de nesten van beleef de lente en wie zagen we
daar! Thirza onze zeearend die aan het ruziën was met een havik over een nest!.
Takjes wegpakken, elkaar wegjagen, schreeuwen naar elkaar. Ons kanjerverhaal gaat dus
gewoon door op www.beleefdelente.nl , het belooft een spannend verhaal te worden.

Ouders bedankt
Het lavanracfeest was een leuk en gezellig feest. De kinderen mochten verkleed op
school komen en er werd polonaise gelopen met alle leerkrachten. Alle leerlingen
waren in groepen in gedeeld van groep 1 tot en met groep 8. De kinderen van groep
8 gaven leiding aan de jongere kinderen. Dit deden ze met veel plezier. Ze
begeleiden de jongere kinderen bij het grote ganzenbordspel dat verspreid door de
hele school was neergezet. Na het ganzenbordspel gingen alle leerlingen terug naar
hun eigen groepen. Daar stonden stapels pannenkoeken klaar.
Alle ouders die meegeholpen hebben dank jullie wel.
Juf Patricia 25 jaar bij Stichting Antonius
Op 23 februari hebben we gevierd dat Patricia de Jager , de leerkracht van groep
1 / 2 b 25 jaar bij Stichting Antonius werkt. Met de ouders en de kinderen uit haar
groep hebben we een klein feestje gevierd en de kinderen hebben haar
toegezongen. In dezelfde week zijn we met het hele team uit eten geweest

Afvalproject
Afgelopen dinsdag kwam de wethouder Marja Beukers met een gemeenteambtenaar
en Connie van het NME (centrum de Woudreus) om op onze school afvalbakken
neer te zetten en met een afvaardiging van de kinderen de aftrap te geven voor ons
afvalproject. Wij vinden het als school belangrijk dat we duurzaamheid onder de

aandacht van de kinderen brengen. Vanaf nu gaan we dan ook ons afval scheiden
op school. Papier, etensresten, plastic en restafval. In het kader van duurzaamheid
hebben alle kinderen een dopper gekregen van de gemeente. Het zou fijn zijn als de
kinderen deze dagelijks zullen gaan gebruiken. De grootste berg afval is die van al
het plastic. Als we die berg zouden kunnen verminderen door bewust om te gaan met
afval en het zoveel mogelijk te beperken,dan willen wij daar als school een bijdrage
aan leveren.
Kanjeruur voor belangstellende ouders
Is uw kind pas net op school en wilt u weten hoe de kanjertraining werkt? Of zit uw
kind al langer op onze school en wilt u ook graag meer weten over de kanjertraining?
Meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind of via directie@dewindroosmijdrecht.nl.
Op woensdag 3 april van 8.30 – 9.30 uur zal Valerie Lelieveld, onze
kanjercoördinator u laten zien, wat wij doen tijdens onze kanjerlessen. U kunt vragen
stellen en u laten informeren. Zo krijgt u een helder beeld van de lessen die wij op
school geven om het pedagogisch klimaat binnen de school goed te houden.
Social schools
Op woensdag 9 maart heeft een collega directeur van de Antoniusstichting ons
geïnformeerd over het nieuwe communicatiesysteem, om te communiceren met u als
ouder. Bij deze bijeenkomst was ook een ouder van de PR groep aanwezig. Met
elkaar hebben we de mogelijkheden bekeken en zijn we ervan overtuigd dat dit
nieuwe systeem een waardevolle bijdrage kan leveren aan snel en veilig
communiceren. Tevens kunnen foto’s van allerlei activiteiten eenvoudig in het
systeem gezet worden. U krijgt dan de gelegenheid om met behulp van een
inlogcode op elk willekeurig moment te bekijken wat er gebeurt in de groep van uw
kind en ook bij ons op school. De komende maanden zullen wij als team gaan
experimenteren met het systeem. We hopen in het nieuwe schooljaar u als ouder te
informeren en er actief mee aan de slag te gaan.
Pasen
Op 18 april zullen wij een paasontbijt houden met de hele school.
De leerlingen krijgen op 4 april een brief voor mee naar huis waarop zij hun wensen
kunnen aangeven. De dozen waar het paasontbijt in zal gaan worden op school
versierd. Op 11 april zullen de dozen mee naar huis gegeven worden om gevuld te
worden. Donderdag 18 april moeten de dozen weer mee naar school gegeven
worden zodat een ieder van zijn ontbijtje kan genieten.
Verdere informatie zal komen via de brief van 4 april.
Schoolvoetbaltoernooi
Vorig jaar zijn er tijdens het schoolvoetbaltoernooi wat incidenten geweest waar ook
ouders van onze school bij betrokken waren. Wij vinden het als school belangrijk dat
kinderen op een sportieve wijze deelnemen aan het toernooi , maar dat ook ouders
zich sportief gedragen. In de bijlage vindt u hier meer informatie over.

Nieuws vanuit de GMR
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u weer nieuws vanuit de GMR
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.
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.
Nieuwe kinderen
In de groepen 1 /2 a en b zijn nieuwe leerlingen gekomen.
Agenda maart/april
22 maart
vrije vrijdag groep 1 tm 4
3 april
schoolvoetbal jongens groep 7/8
10 april
schoolvoetbal meisjes gr 7/8 en jongens groep 5/6
12 april
sportdag en Koningsspelen
16,17,18 april
eindtoets groep 8
17 april
schoolvoetbal gr 3 tm 6 meisjes, groep 3/ 4 jongens
18 april
paasviering
19 april
goede vrijdag groep 1 tm 8 vrij
22 april
tweede Paasdag groep 1 tm 8 vrij
24 april
uitwijkdatum schoolvoetbal
29 april tm 3 mei
meivakantie

