Vrijdag 9 december 2016 - nr. 8

Sinterklaas
Vrijdag 2 december was het op en in De Windroos al één geweldig
Sinterklaasfeest. Het was om half negen nog wel spannend of er
Pieten zouden komen en of ze de cadeautjes bij zich hadden…..
Om twaalf uur was het duidelijk: het was weer dik voor elkaar!!
Sinterklaas en al uw helpers (Pieten, ouders, kinderen en teamleden)
heel hartelijk bedankt!
Rapportgesprekken
De rapporten van de kinderen heeft u gekregen (sommige hebben we al weer
terug!). Volgende week dinsdag en donderdag ontmoeten we elkaar tijdens de tienminutengesprekken. We willen dan met elkaar bespreken wat ons en ook u is
opgevallen.
Met ingang van dit jaar doen we dit, in geval van twee
leerkrachten, met één leerkracht en u als ouder(s). Dit is
een gevolg van onze nieuwe CAO, waarbij de
werkzaamheden waar mogelijk efficiënter worden
ingedeeld. In dit geval dus een gesprek, waarbij beide
leerkrachten goed op de hoogte zijn van de vorderingen
en uitdagingen van uw kind, door één leerkracht te laten
houden.
Kerstfeest
De kerstcommissie is druk doende De Windroos in "kerstige sferen" te brengen: de
bomen zijn opgetuigd, de gangen versierd en gelukkig werkt u als "thuisfront" ook
goed mee, want de glazen potjes voor de kerstknutsel stromen binnen. Mocht u dit
vergeten zijn, wilt u deze dan (zonder etiket) alsnog meegeven met uw kind? Zoals
eerder aangekondigd gaan we ze donderdagmiddag 15 december versieren, zodat
de kinderen er tijdens de kerstviering (donderdag 22 december) een lichtje in
kunnen doen. Dat wordt vast heel gezellig!
Reminder: de Kerstviering is van 18.00 tot 19.30 uur, terwijl tijdens het laatste
kwartier in de speelzaal een "tableau vivant" wordt verzorgd door de groepen 8. De
groepen 6 en 7 (plus alle dan aanwezige ouders) worden van harte uitgenodigd dit
te aanschouwen. De andere klassen blijven in hun eigen lokaal voor hun
kerstviering met de juf of meester. De groepen 1 t/m 5 mogen het tableau vivant
donderdag overdag al bekijken.
We zullen bij de viering niet alleen het kerstverhaal met
bijpassende liederen delen, maar ook genieten van een gezellig
kerstdiner. Ieder kind neemt hiervoor iets mee (zoals reeds aan
gekondigd). Wat uw kind mag meenemen, verneemt u volgende
week van de leerkracht(en)van uw kind(eren). Wees gerust: de
nadruk ligt op “eenvoudig doch smaakvol! "

Eventueel gemaakte kosten voor dit diner kunnen worden gedeclareerd bij de kerst
commissie.
Tot slot: van de onlangs gehouden "dierenactie" (Oxfam Novib) resteert nog zo'n
170 euro. We hebben besloten dit bedrag als "gezinsgift" te doneren aan ons
sponsorkind Kizza in Kenia. Daarmee willen we ook hem en zijn huisgenoten een
zegenrijke Kerst toewensen! Datzelfde wensen wij overigens ook u... bij dezen!
Namens de kerstcommissie, meester Menno
Als u gebruik maakt van de TSO, dan kunt in de week van 9 januari
een nieuwe factuur verwachten. Op de factuur staan de kosten voor de
periode na de herfstvakantie tot de kerstvakantie vermeld. Wilt u ervoor
zorgdragen dat de factuur binnen 14 dagen is betaald? Bij voorbaat hartelijk dank!
Kizza
Deze maand heeft groep 5 tekeningen over Nederland gemaakt voor ons
adoptiekind Kizza! De zes mooiste tekeningen zijn
naar Kizza verstuurd.
Groep 5 heeft ook een brief erbij geschreven:
Hi Kizza,
we send you our best wishes from our school De
Windroos in the Netherlands. We - the children
(age 9) of our class - have made some drawings
for you. We hope you like them of course. We've
painted some typical Dutch landscapes: grass
lands with cows, wind mills and, of course, our
school.
We have a picture of you on the wall in our classroom, so we can look at you every
day of the week. Attached to the drawings is a picture of ourselves, so you can
look at us too! ;-)
Once again we send you our warm greetings and wish you a very blessed Christmas
season next month.
With love, the children of De Windroos
In januari is groep 4 aan de beurt om iets te maken voor Kizza!
Kind op Maandag

De Bijbelverhalen gaan de komende twee weken voor de Kerst over:
Maria en Elisabet, Lofzang van Maria, Lucas 1:39-56
Geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Lofzang van Zacharias, Lucas 1:67-80
en in de week van 19 december over:
Geboorte van Jezus, Engelenzang, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20
Nieuwe kinderen
Het wordt steeds gezelliger in groep 1/2a! Sarah Serdijn kwam op 30 november
in groep 1a, Faylin Rijsdam op 6 december en op 20 december komen er zelfs
twee nieuwe kinderen bij: Nova Bader en Sem Broerse! Van harte welkom bij
ons in groep 1/2a. Heel veel plezier allemaal op De Windroos!

Jarige kinderen

9 december
9 december
13 december
16 december
20 december
21 december
22 december
22 december
23 december
23 december
23 december

Fay de Roos
Puck de Roos
Raoda Chriki
Mack den Dubbelden
Jurriaan Wallenburg
Djessey-Joe van de Maat
Toon Bruijnes
Judith van der Roest
Mees Rietkerk
Mike Stremme
Tycho Stremme

Belangrijke data
Di. 13 en do. 15 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 9 januari
Maandag 6 februari
Maandag 13 februari
Donderdag 23 februari
Maandag 27 t/m vr. 3 maart

2a
2a
8a
1a
5
2b
2b
5
2b
8b
7a

-10-minutengesprekken.
-Kerstfeest ’s avonds op school.
-12 uur begin van de Kerstvakantie.
-08.30 uur Nieuwjaarskoffie/thee.
-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 23 december 2016

