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De beste wensen!
Het voelt al niet meer echt als een ‘nieuw’ jaar, maar het team
van De Windroos wenst u allemaal het allerbeste voor het jaar 2017.
Een jaar waarin weer heel veel te gebeuren staat. Spannend of het
zal worden zoals we hopen en verwachten. Enthousiasme over
geweldige gebeurtenissen als geboortes en verjaardagen, feesten
en jubilea die er aan komen. Een mooi en positief jaar gewenst!
Schoolhandbaltoernooi 2017
Dit jaar deden wij voor het eerste mee aan het schoolhandbaltoernooi. We hadden
er allemaal veel zin in en konden niet wachten om te gaan spelen. Toen we
mochten spelen begon het gelijk slecht. We verloren met 2-1. Dat vonden we
jammer! Maar we gaven de moed niet op en gingen door.
Toen kwam de 2de wedstrijd in die wedstrijd hadden we
gewonnen met 1-0! In de 3de wedstrijd speelde we 1-1. De 4de
wedstrijd speelde we 3-3 gelijk. De 5de wedstrijd wonnen we
met 5-0. Toen kregen we te horen of we niet doorgingen of
wel. We waren uiteindelijk 4de in de poule dus gingen we
helaas niet door. We vonden het allemaal wel super leuk en
wilde het wel vaker doen.
Groetjes van Tim en Arec uit groep 8b
Aanmelden nieuwe leerlingen
Januari is de maand van vooruitkijken naar het volgende schooljaar.
Hoeveel kinderen zullen dan les krijgen op De Windroos? Hoeveel
groepen kunnen we maken?
Heeft u een zoon of dochter die tussen nu en september 2018 vier jaar
wordt en u heeft hem of haar nog niet aangemeld? Als u dat wel van
plan bent, wil ik u vragen om dit binnenkort te doen. Ik kan u ook een
formulier (per post of mail) toesturen. Zijn er in uw omgeving
kinderen in dezelfde leeftijd? Wilt u de ouders ook op onze school
wijzen? Hartelijk dank.
Goed Gedaan
De volgende twee weken staat het thema ‘Druk, druk, druk’ centraal.
Gebeurtenissen kunnen leuk en spannend zijn. Soms kan het wel
héél spannend worden en kun je aan niets anders denken,
je slaapt er minder van. Hoe wordt je dan weer rustig(er).
Ken je zelf! De ouderbrief gaat 20 januari op de mail.

Panelavond
Maandagavond 13 februari wordt weer een ouderpanel georganiseerd.
Iedereen die belangstelling heeft kan deze avond naar school komen. Het thema is
“Ouderbetrokkenheid”. Ik wil graag met u in gesprek om van u te horen wat u
hier onder verstaat, wat gaat goed, wat kan beter? Maar ook hoe ziet de school dit?
Welke stappen zouden samen gezet moeten/kunnen worden?
U kunt zich opgeven voor deze avond tot vrijdag 3 februari:
dewindroos@scopescholen.nl o.v.v. uw naam en het aantal personen waarmee u
naar de avond wilt komen.
Kind op Maandag
De Bijbelverhalen gaan volgende week over:
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-21
en in de week van 23 januari over:
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
Zieke mensen, Lucas 4:40-44
Jarige kinderen
17 januari
19 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari

Vakanties in het schooljaar

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart - valt
Pinksteren
Zomervakantie
Vrije dagen:
Jaarmarkt
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

2017 – 2018:

16 - 20 oktober
25 december – 05 januari 2018
26 februari – 2 maart
30 maart – 2 april
27 april
30 april – 11 mei
in de meivakantie.
21 mei
16 juli – 24 augustus
20 september
22 december
13 juli

Jinte van der Horst
Lotte Roos
Daniel Westmaas
Luca Vermolen
Sem Spruit
Dean Verkerk

1b
6
5
7
5
4

Belangrijke data
Maandag 6 februari
Maandag 13 februari
Donderdag 23 februari
Maandag 27 t/m vr. 3 maart

-Start Project.
-Panelavond (later meer info).
-Inloopavond Project.
-Voorjaarsvakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 27 januari 2017

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

