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Beste ouders,verzorgers,
Trots ben ik op de leerkrachten van onze school. Trots dat ze zich met hart en ziel inzetten om van
onze school een goede Daltonschool te maken. Om leerkracht te zijn op de Windroos ben je verplicht
om een Daltonopleiding te volgen. Dit is een tweejarige opleiding. Vanaf de start van de school is ons
team daarmee begonnen. Tegelijkertijd hebben we een teamtraining gevolgd. Hierin wordt steeds
zichtbaarder gemaakt hoe we de Daltonpijlers herkenbaar kunnen maken als team en met elkaar de
doorgaande lijnen door de gehele school neer kunnen zetten. Om de Daltonopleiding af te mogen
ronden moet elke leerkracht een portfolio maken waarin zijn/haar groei zichtbaar is geworden. Wat
heb je als leerkracht gedaan de afgelopen jaren, wat heb je uitgeprobeerd. Afgelopen woensdag heb
ik 5 portfolio’s gelezen. Ik ben geraakt door de betrokkenheid van de leerkrachten, geraakt door de
uitstapjes die ze gemaakt hebben. De grenzen die ze opgezocht hebben, de proeftuintjes die ze
uitgeprobeerd hebben, maar vooral door de grote mate van samenwerken. Ons team doet niet
Dalton , maar is Dalton en daar ben ik trots op.
Met vriendelijke groeten
Paulien Burgering

Kinderboekenweek en kinderboekenmarkt
Voor de herfstvakantie zijn we bezig geweest met kinderboeken. Aan het eind van de
kinderboekenweek heeft u als ouders kunnen zien waar de kinderen mee bezig zijn geweest. En tot
slot konden kinderen met hun ouders boeken kopen op de boekenmarkt.
Deze laatste bleek een groot succes. Groep 6 heeft zelf de boekenmarkt ingericht, de prijsjes erbij
gehangen, ouders bij de ingang geïnformeerd en de betaling geregeld. Hoe mooi is het te zien dat
kinderen al kleine ondernemers zijn . De kinderen waren enorm enthousiast. Ze toonden
betrokkenheid en vonden het erg leerzaam. Maar vooral zagen we blije kinderen die het vertrouwen
kregen om zelf iets neer te mogen zetten. De opbrengst van de boekenmarkt is 160 euro. Hiermee
kopen we nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
Kids actief
De kinderen van onze school willen graag meedenken. Zo ook met de invulling van kids actief.
Zo hebben ze gevraagd of ze één keer per week op het speelplein mochten spelen. In overleg met
kids actief zijn we na de herfstvakantie gestart met één keer per week spelen op de speelplaats, één
keer spelen op het HRM terrein met een spel van kids actief en één keer vrij spel op het HRM terrein.

Baby Jonas is geboren
Jasper van Vooren is onze onderwijsassistent. Jasper werkt drie dagen als onderwijsassistent en gaat
één dag per week naar school om opgeleid te worden als leerkracht.
Op 17 oktober is zijn zoon Jonas geboren.
Kanjertraining
We hebben nu al een aantal weken ouders mee laten kijken tijdens onze kanjerlessen.
Zo hebben er ook al vele ouders meegedaan tijdens de kanjerlessen van groep 1-2b.
Allereerst hebben de kinderen verteld waar de verschillende petten voor staan. De kinderen hebben
ook laten zien wat het betekent als je de witte pet op hebt.
We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand blijft zielig en niemand
lacht uit.
Samen met de ouders hebben we vertrouwens-spelletjes gedaan en spelletjes waarbij je elkaar
moet helpen. Ook hebben we yoga gedaan waarbij de kinderen de ouders masseerden en andersom.
Zowel voor de kinderen als voor de ouders was het reuze leuk en leerzaam.

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
Opleiding speelpleincoaches groep 7
Er gaat binnenkort een nieuw project van start. Groep 7 gaat deelnemen aan Move Mates, een
project van Team Sportservice. Kinderen kunnen ervoor kiezen een opleiding tot speelpleincoach te
volgen. Binnen een aantal lessen worden zij opgeleid om in drietallen in de pauze spellen te
organiseren en leiden op het schoolplein. Conflicten worden minder, er ontstaat nieuwe interactie
tussen verschillende klassen, er is minder verveling en de speelpleincoaches zelf krijgen meer
zelfvertrouwen. Alle klassen profiteren dus van dit project.
De buurtsportcoach van Team Sportservice verzorgt de opleiding. De kinderen uit groep 7 die
aangeven deel te willen nemen, leren spelactiviteiten op te zetten, leerlingen te betrekken, uitleg te

geven voor een groep en te handelen bij conflictsituaties. De speelpleincoaches zijn herkenbaar aan
de speelpleincoach-hesjes die zij dragen. Zij leiden in kleine groepjes activiteiten en vormen het
aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel willen nemen.
Meer informatie over het project staat op www.movemates.nl of is op te vragen bij de
groepsleerkracht.

Nieuwe kinderen
Groep 1/ 2 a Julian – in november starten Phieke en Zoë
Groep 1/ 2 B Tobias- in november starten Amy, Lenthe en Maik
Agenda november/december
4 november
zilveren turfloop
8 en 13 november
eerste oudergesprekken over het welbevinden van uw kind
26 november
studiedag – alle leerlingen zijn vrij
5 december
Sinterklaas
7 december
Vrije vrijdag groep 1 tm 4
20 december
12.00 uur vrij, van 17.30 – 18.30 uur Kerstdiner
21 december
Om 12.00 uur gr 1 t/m 8 vrij
In de bijlagen vindt u:
- Uitnodiging voor ouders met kinderen met HSP
- Informatie vanuit de GMR

