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Beste ouders, verzorgers
De maand mei is koud begonnen, na een mooie week in april.
Dit resulteerde in prachtig weer voor de sportdag. Niet te warm en niet te koud.
De Paasviering viel op een warme lentedag, waardoor we lekker in het zonnetje naar
de kerk konden lopen. Daar brak de zon pas echt door. Nieuw leven werd er op
verschillende manier getoond afgewisseld door mooie liedjes.
Elke dag opnieuw beginnen. De kans krijgen om steeds weer opnieuw te beginnen.
Dat is wat we dagelijks willen ervaren. Dat is ook wat we kinderen willen meegeven.
Een mooi uitgangspunt om de komende maanden nog eens bij stil te staan.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering
Open kanjerlessen
Op woensdag 22 mei kunt u weer kanjerlessen bijwonen. Bent u geïnteresseerd in
de les, dan kunt u van 8.30 – 9.00 uur meedoen in de klas van uw kind. Wilt u zich
wel van tevoren opgeven bij de leerkracht van uw kind? Een intekenlijst hangt op bij
de klas. Na afloop is er een half uur de gelegenheid om met de kanjercoördinator in
gesprek te gaan over eventuele vragen die u heeft.
Vrachtwagen voor kamp groep 8 gevraagd
van dinsdag 25 juni tot en met vrijdag 28 juni gaat groep 8 op kamp. Voor zowel de
heen- als de terugreis hebben wij een grote bestelbus of (kleine) vrachtwagen nodig.
Hiermee moeten de bagage en de fietsen (op de heenreis maar een klein deel,
terugreis volledig) van de kinderen vervoerd worden. Mocht u, een familielid, vriend
of kennis in bezit zijn van een grote bestelbus of vrachtwagen en kan daar door ons
op dinsdag 25 juni en vrijdag 28 juni gebruik van worden gemaakt, dan horen wij dat
graag van u. De bestelbus of vrachtwagen zullen wij op beide dagen een dagdeel
nodig hebben (dinsdag van 8.00 uur tot ongeveer 13.00 uur, vrijdag van 13.00 uur tot
ongeveer 16.00 uur).
Kamp/schoolreisje schooljaar 2019-2020
In het nieuwe schooljaar gaan de groepen 1 tot en met 4 en 8 op schoolreisje en de
groepen 5,6,7 op kamp. Het schoolreisje zal plaatsvinden op donderdag 19
september en het kamp op donderdag 19 en vrijdag 20 september.

Groep 8 zal een eigen activiteitendag hebben ,net als groep 1 tot en met 4 een eigen
dag heeft.
De groepen 5 tot en met 7 gaan naar de volgende locaties:
Groep 5 – de Hoef
Groep 6- Leimuiden
Groep 7 Korteraar
Moestuin
Onze activiteiten in de moestuin zijn gestart. Na de meivakantie zijn er verschillende
ouders en vrijwilligers die de kinderen begeleiden in het planten van zaadjes en de
verzorging ervan. De eerste plantjes staan in de grond. Nu maar hopen dat we straks
de groenten kunnen oogsten. Bedankt vrijwilligers en betrokken ouders voor jullie
hulp. Mochten er nog ouders zijn die willen helpen, er is nog steeds hulp nodig.
Graag aanmelden bij Jeanet Baas, leerkracht van groep 3.
Data die veranderd zijn:
In de vorige nieuwsbrief stonden een aantal activiteiten vermeld met verkeerde data.
Tevens zijn data veranderd in verband met de avondvierdaagse.
De juiste data zijn :
Afscheidsmusical groep 8 – maandag 8 juli in het Veenlandencollege
Afscheidsavond groep 8 – maandag 15 juli
Informatieavond over de formatie – is verplaatst naar 24 juni.
MR vergadering verplaatst naar 24 juni.
De formatieavond van 24 juni is opgesplitst in twee delen:
Van 19.00 – 19.30 uur ouders van de huidige groep 1 tot en met 4
Van 19.30 – 20.00 uur ouders van de huidige groepen 5 tot en met 7.
Op deze avond wordt u uitgelegd hoeveel groepen er zijn volgend schooljaar, welke
leerkrachten er voor welke groepen staan en welke ondersteuning er in de klassen
zal zijn. Tevens geven we u een doorkijkje in de doelen ,die we onszelf stellen voor
komend schooljaar.
Avond4daagse
Een aantal enthousiaste ouders heeft wederom het initiatief genomen om de
avond4daagse te organiseren. Op dinsdag, woensdag en donderdag zullen er
vanwege de avond4daagse geen cito toetsen worden afgenomen.
Bibliotheek op school
Door subsidie vanuit de gemeente zijn wij in staat gesteld om met behulp van iemand
van de bibliotheek ons leesonderwijs een nieuwe impuls te geven. Daarbij horen ook
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders. In april hadden we de eerste bijeenkomst
voor ouders van de aankomende groep 3 leerlingen. Doel was, om ouders te
informeren over het belang van voorlezen gedurende de gehele basisschoolperiode
en ze te laten kennismaken met allerlei soorten boeken. De kinderen hebben in dat
uurtje met veel plezier allerlei boeken bekeken.
Schoolvoetbal
Met veel plezier hebben de kinderen van onze school deelgenomen aan het
schoolvoetbaltoernooi. Ze hebben sportief gespeeld en verschillende prijzen in de
wacht gesleept. Compliment ! Goed gedaan !!

Vacatures
Door het vertrek van meester Ric, die voor een jaar bij ons wilde werken en Elle
Thus, die na de zomervakantie andere dromen gaat verwezenlijken, komt er plek vrij
voor andere leerkrachten. Binnen de stichting Antonius zijn Barbara Groeneveld en
Annemarieke de Graaf leerkrachten, die aangegeven hebben, graag op de Windroos
te willen werken. Zij zullen dan ook een plek krijgen in de nieuwe formatie. Wie welke
werkzaamheden gaat verrichten hoort u op de formatieavond van 24 juni.
Nieuws vanuit de MR/GMR
Zie bijlage
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.
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 voorjaarsvakantie, anders
brengen we ze naar de kringkoop.
Agenda mei/juni/juli
15 mei
22 mei
30 mei tm11 juni
12 juni
14 juni
17 juni
17 juni
18 tm 21 juni
21 juni
25 tm 28 juni
1 juli
5 juli
9 juli
8 juli
12 juli

praktisch verkeersexamen groep 7
kanjerles en na afloop mogelijkheid om vragen te stellen
aan de kanjercoördinator
Hemelvaartvakantie
luizencontrole
klassenouderbijeenkomst in teamkamer 8.30 uur
MR/OR
informatieavond ouders formatie en jaarplan
start avondvierdaagse
vrije vrijdag groep 1 tm 4
kamp groep 8
groep 1 tm 8 vrij ivm studiedag
eindfeest voor alle ouders, kinderen en het team
stoeltje ruilen
afscheidsmusical groep 8
rapport groep 8 mee

15 juli
15 juli
19 juli
2 september

rapport groep 1 tm 7 mee
afscheidsavond groep 8
groep 1 t/m 8 vrij start zomervakantie
start nieuwe schooljaar

