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Kinderen
‘Voor altijd jong’ is het thema van de Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan
centraal in de verhalen. De ouders van juf Marijke en van meester Fred worden
binnenkort (nog eens) opa en oma, want: juf Marijke verwacht hun eerste kindje
eind maart 2017 en meester Fred verwacht hun tweede kindje in februari 2017!
Van harte gefeliciteerd beiden en natuurlijk ook de beide partners!
Dit betekent dat juf Marijke na eind februari dit schooljaar niet meer
op school zal terugkomen. Ik ga daarom de komende maanden op zoek
naar een goede leerkracht voor deze groep. We hebben de tijd en
gaan daarbij zeker niet over één nacht ijs! De vervangende juf of
meester gaan we, zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen, spreken en
ook ‘in actie’ zien.
Even voorstellen:
Ik ben Manon Belderok en ik zal dit jaar op maandag en
dinsdag te vinden zijn in groep 7-8. Ik zit in het laatste jaar
van de pabo en zal naar alle waarschijnlijkheid juli 2017
afstuderen. Ook op woensdag ben ik op school te vinden. Op
deze dag ben ik bezig met mijn onderzoeken. Tijdens mijn
eerste jaar van de pabo heb ik ook stagegelopen op ‘De
Windroos’ dus geheel onbekend ben ik hier niet. Ik zie een
leuke tijd tegemoet op ‘De Windroos’ en in groep 7-8. Mocht
u nog vragen hebben, kom dan gerust langs.
Hoi, mijn naam is Lonneke van Heun
Ik houd ontzettend van lezen en zingen.
Ik ben 3e jaars stagiaire bij groep 1/2B tot in ieder geval
januari.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin op deze school met
alle leuke kinderen en gezellige juffen en meesters.
Groetjes, Lonneke
TSO
Het TSO team is inmiddels aangevuld met een aantal nieuwe overblijfmoeders!
Heel erg bedankt! Zo kunnen we goed en verantwoord verder werken met elkaar.
Jantje Beton
Groep 5 t/m 7 hebben enorm hun best gedaan voor Jantje Beton. Er zijn bijna 300,
loten verkocht, waarbij groep 5 wel de Kampioen Lotenverkopers is met zo’n 170
verkochte loten!!! Fantastisch gedaan jongens en meisjes!
We gaan samen goed nadenken wat we met dat extra geld kunnen gaan doen.

Creatieve workshops
Na het geweldige succes van vorig schooljaar gaan we dit jaar natuurlijk door met
de creatieve workshops! We beginnen op vrijdag 28 oktober, dus na de
herfstvakantie. Zes weken lang kunnen de kinderen in veel verschillende workshops
hun creativiteit kwijt. Onderwerpen zijn o.a. figuurzagen - kussens maken techniek in combinatie met ontdekkend leren - trommels
en smaak en zintuigen!
De kinderen mogen binnenkort weer hun keuzes invullen
en dan is het afwachten of ze hun 1e,2e of 3e keuze in
deze eerste ronde krijgen …..
De twee ronde zal dan rond april / mei beginnen.
Koffie/thee inloopuurtje
Woensdag 5 oktober ging het inloopuurtje nieuwe stijl van start. Rond 11.30 waren
we met zes ouders en IB-ers in de teamkamer met elkaar in gesprek. Na eerst de
bekende koetjes en kalfjes, ging het daarna over Handelings Gericht Werken in de
klas. Wat is dat , wat doen de kinderen en leerkrachten en waarom organiseren we
dit op deze manier. Een half uur is dan eigenlijk te kort,
want er is veel te vertellen en te laten zien.
Woensdag 2 november pakken we de draad weer op.
Om 11.15 uur bent u van harte welkom in de teamkamer.
Een mailtje dat u komt vinden we prettig, zodat we
rekening kunnen houden met het aantal plaatsen.
Graag tot woensdag 2 november!
De gezonde school
Een goed ontbijt levert de energie die je die dag hard nodig zult hebben bij het
leren en spelen. Om hier de ‘brood’ nodige aandacht aan te geven doen we op
woensdag 9 oktober weer mee aan het jaarlijkse Nationale Schoolontbijt!
Dagelijks je portie fruit innemen is minstens zo belangrijk voor een goede
gezondheid. Met ingang van 7 november krijgen we weer iedere week drie stuks
fruit of groente voor ieder kind!
(Plein)regel van de week
De week voor de vakantie hebben we het vooral over :
 Het spel stopt als de bel gaat.
Dit betekent dat we direct stoppen en samen de boel gaan opruimen
om met elkaar weer naar de klas te gaan. Spelen èn opruimen doe je
samen!
Na de vakantie hebben we het over:
 Tijdens het spel moedigen we elkaar positief aan.
Niets leukers dan dat anderen je aanmoedigen. Daar groei je van en voel je
je lekker bij!
Goed Gedaan
Het onderwerp van gesprek is de komende twee schoolweken: Opkomen voor
jezelf. Dat is echt niet altijd makkelijk! Dit heeft ook te maken met sociale
veiligheid waar u op de ouderavond van a.s. maandag 10 oktober over zult horen.
Een extra reden om ook te komen! Mailt u nog even dat u komt?
Op 28 oktober gaat de ouderbrief Goed Gedaan per mail mee naar huis.

Kizza
In september was groep 7/8a aan de beurt om iets voor ons adoptiekind, Kizza, te
maken. We hebben hier een foto van gemaakt, een brief
erbij geschreven en onderstaande tekst bijgevoegd.
Tegenwoordig kunnen we dit gemakkelijk via het internet
versturen.
Volgende maand is groep 1/2a aan de beurt!

Kind op Maandag
De Bijbelverhalen gaan in de week van 10 oktober over:
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De intocht in het land, Jozua 3,4
En in de week van 24 oktober over:
David wordt gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
De sombere koning, 1 Samuël 16:14-23
Een lied van David, Psalm 23
Jarige kinderen
14 Luke Korevaar
16 Chayenne Rijsdam
20 Hanna Westmaas
22 Mees Blaauw
22 Alani Kappé
25 Marit van Heerde
27 Aaron van der Zijden
Belangrijke data
Maandag 10 oktober
Maandag 17 oktober
Maandag 24 oktober
Vrijdag 4 november
Woensdag 16 november
Vrijdag 25 november
Vrijdag 2 december
Di. 13 en do. 15 december
Vrijdag 22 december
Vrijdag 23 december

7
2b
4
5
5
2a
8a
-Ouderavond Sociale Veiligheid.
-1e dag van de herfstvakantie.
-Start van het project Sociale Veiligheid.
-De mappen gaan mee naar huis (gr. 3 t/m 8)
-Open Huis voor nieuwe ouders.
-Rapporten gaan voor de eerste keer mee.
-Sinterklaasfeest op school.
-10-minutengesprekken.
-Kerstfeest ’s avonds op school.
-12 uur begin van de Kerstvakantie.

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 28 oktober 2016

Kijkt u op de volgende bladzijde naar belangrijke informatie over de jaarlijkse
Schoenmaatjes actie?

SCHOENMAATJES

EDUKANS SCHOENMAATJES

Alphen aan den Rijn, 7 oktober 2016

Beste ouders/verzorgers en kinderen van De Windroos.
Ook dit jaar doen we mee met de actie SCHOENMAATJES.
Dan mag iedereen een doos vullen met schoolspullen en cadeaus voor een ander kind dat
ver weg woont. Een cadeau van een kind voor een kind. Daar heb je wel hulp bij nodig van
een ouder, dus deze mail is voor ouder en kind!
De dozen gaan een lange reis maken. Edukans is een organisatie die zich inzet voor
onderwijs aan kinderen in ontwikkelingslanden. Zij steunen projecten van betrouwbare
organisaties ter plekke.
In de folder staat precies wat er in kan, maar ook wat er niet in mag. Kijk maar eens op
www.edukans.nl daar staan leuke berichtjes over deze actie.
De dozen kunnen na de herfstvakantie op school worden ingeleverd. We verzamelen ze
in de hal, zo zien we de stapel elke dag groeien.
De laatste dag dat de dozen op school ingeleverd kunnen worden is vrijdag 11 november.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de kosten van vervoer. Daar kunt u de
eenmalige machtiging voor gebruiken die aan de folder vast zit.
De leerkrachten verzamelen de machtigingen.
Veel plezier met het vullen van de doos.
Het team van De Windroos.

