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Project van start
Maandagmiddag 6 februari vond op ons schoolplein een bijzondere gebeurtenis plaats: een
echte Nederlands Kampioen opende het (sport)project!! Die Nederlands Kampioen
schaatsen, Daan Spruit, heeft bij ons op De Windroos gezeten! Een mooiere opening
hadden we niet kunnen verzinnen.
Daan Spruit, onthoud die naam!
Na de opening zijn alle kinderen direct sportief aan de slag
gegaan. Door de hele school heen duiken de eerste sportieve
schilderingen, tekeningen, vlaggen en voorwerpen al weer op.
Ruim 2,5 week sportproject: dat wordt genieten!!
Zie ook het stukje uit de krant aan het einde van deze nieuwsbrief.
Juf Marijke
Dinsdag 14 februari is juf Marijke dit schooljaar voor het laatst in groep 6/8.
Zij gaat daarna haar zwangerschapsverlof in. Juf Marijke: sterkte, maar ook
heel veel plezier gewenst!
Juf Anique Bos (op de woensdag) en juf Annemieke van Veen (maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag) zullen haar vervangen. Wij wensen hen een
hele fijne tijd bij ons op De Windroos.
Koffie/thee inloop
Woensdag 8 februari was er weer koffie- en/of thee inloop in de
teamkamer. Het thema was dit keer “Rekenen, de lijn van 4 tot 12 jaar”.
De teamkamer zat deze keer bijna vol! Even gezellig bijpraten, kopje thee
of koffie en interessante info: de inloop is echt een succes!!
Komt u ook de volgende keer?
Windroos kinderkleding en speelgoedmarkt
Zaterdag 8 april organiseert De Windroos een kleding -en speelgoedmarkt. Op deze
ochtend kunt u (ouders) kinderkleding verkopen t/m maat 122. Ook tweedehands
speelgoed (geschikt t/m 6 jaar) kan naast de kleding aangeboden worden.
Dus....gooi uw tweedehandskleding en speelgoed niet weg, maar huur een kraam bij ons!
Het is de bedoeling dat u zelf achter de kraam staat en de verkoop regelt. De opbrengst is
geheel voor uzelf! Wij zorgen voor de koffie en de reclame in de buurt...
Heeft u interesse in het huren van een hele of halve kraam? Laat het ons dan weten door
een mailtje te sturen naar hsl@youscope.nl. U ontvangt dan verdere informatie van ons!
Namens de pr commissie, Rineke Slingerland, Jolanda Slatius en Irene Bruijnes.
De Windroos

Goed Gedaan
De afgelopen week en de volgende week is het thema ‘Allemaal Anders’. Kent u de Loesje
poster “Als iedereen uniek is, is niemand meer gewoon” ? Natuurlijk hebben wij, grote en
kleine mensen, veel overeenkomsten.
We gaan er (te) vaak vanuit dat wat wij voelen of gewoon
vinden, dit voor een ander ook zo is. Wat is er voor nodig
om dit “anders” bij de ander te herkennen en dan ook te
respecteren? Op 17 febr. valt de ouderbrief weer op de
digitale deurmat.
Bijbelverhalen
De Bijbelverhalen gaan in de week van 13 februari over:
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
en in de week van 20 februari:
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15
Nieuwe kinderen
Benjamin Westmaas wordt op 15 februari vier jaar.
Van harte gefeliciteerd! Je mag vanaf die dag eindelijk
iedere dag naar groep 1b Benjamin. Heel veel plezier!
Jarige kinderen
12 februari
Suze Bakker
15 februari
Benjamin Westmaas
18 februari
Lis van Kessel
20 februari
Chris van Ettikhoven
23 februari
Marissa Koster
24 februari
Rosie van Middelaar
Belangrijke data
Maandag 13 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 23 februari
Maandag 27 t/m vr. 3 maart
Donderdag 9 maart
Vrijdag 17 maart
Di. 28 en do. 30 maart
Donderdag 13 april
Vr. 14 en ma. 17 april
Vrijdag 21 april
Ma. 24 april t/m vr. 5 mei

Groep 3
Groep 1b
Groep 3
Groep 6
Groep 3
Groep 3

-Panelavond gaat NIET door.
-Hans Venema afwezig i.v.m. cursusdag.
-Inloopavond Project 18.00 – 19.30 uur.
-Voorjaarsvakantie.
-Studiedag – gr. 1 t/m 4 zijn vrij.
-Rapporten gaan mee naar huis.
-Tien minuten gesprekken.
-Paasviering. Continurooster: 14.00 uur vrij.
-Goede Vrijdag en Pasen: vrij.
-Sport en Speldag. Continurooster: 14.00 uur vrij.
Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur school.
-Meivakantie.

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 24 februari 2017

Schoolkrantartikel
Pubers en genotmiddelen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Alphen aan den Rijn de
themabijeenkomst Pubers en genotmiddelen voor ouders van jongeren van 12-18 jaar.
Alle jongeren komen wel eens in aanraking met genotmiddelen. Maar hoe ga je daar als ouder mee
om? Tijdens deze bijeenkomst hoor je alles over het gebruik van alcohol en drugs, gokken of gamen
bij pubers.
Veel ouders hebben vragen zoals;






Ik heb het vermoeden dat mijn kind drugs gebruikt. Hoe ga ik
het gesprek aan?
We hebben vaak discussie over alcohol, maar mijn
puberdochter ziet de gevaren niet. Wat kan ik doen om haar te
helpen?
Is dat blowen van tegenwoordig nu echt zoveel meer
schadelijk?
Mijn kleinzoon speelt graag computerspelletjes. Hoeveel uur is
normaal en wanneer is dat problematisch?
Ik maak me zorgen over een verslaving bij mijn kind. Wat kan
ik doen, en wanneer moet ik hulp inschakelen?

Deze interactieve avond wordt geleid door Jantine van der Plas,
werkzaam als deskundige in het preventieteam van Brijder
Verslavingszorg. Jantine zal deze en andere vragen beantwoorden aan
de hand van vele voorbeelden en inzichten.

Datum en locatie
Datum:
donderdag 23 februari 2017
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie:
Wijkcentrum Kerk en Zanen, Alphen aan den Rijn
Kosten:
GRATIS
Doelgroep: alle ouders in Alphen aan den Rijn met jongeren van 11-18 jaar
Geïnteresseerd? Meld je aan via www.cjgalphenaandenrijn.nl. We willen graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. En zo kunnen we je bereiken als er onverhoopt wijzigingen zijn.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@ cjgcursus

