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Daan ten Pas geboren!
Juf Marijke is woensdagochtend 22 maart bevallen van een
gezonde zoon!! Hij heet Daan en alles gaat goed.
Juf Marijke en haar man Steven: van harte gefeliciteerd
namens alle kinderen, ouders en team van De Windroos!
Bomberbot in groep 7/8
Sinds twee weken werken de kinderen van groep 7/8 aan de lessenserie van
Bomberbot.
Met Bomberbot leren kinderen op een leuke en makkelijke manier programmeren.
Maar, ze leren nog veel meer dan dat:
1. Kinderen leren dat computers niet zelf denken, maar geprogrammeerd zijn door
mensen. Niet alleen computers, maar ook andere machines zoals vliegtuigen,
stoplichten, telefoons, de Playstation en Minecraft zijn
geprogrammeerd door mensen. Kinderen leren dat ook zij kunnen programmeren.
2. Kinderen leren programmeerconcepten die aan de basis staan van iedere
programmeertaal. Ze leren onder andere over sequenties, for loops, until loops,
algoritmes, functies, conditionals, variabelen.
3. Kinderen oefenen hun ruimtelijk inzicht. Uit onderzoek blijkt dat ruimtelijk
inzicht invloed heeft op programmeervaardigheden en is daarom een belangrijk
onderdeel van het Bomberbot curriculum.
4. Kinderen ontwikkelen een nieuwe denkwijze, genaamd computational thinking.
Deze denkwijze omvat algoritmisch denken, abstractie, decompositie en
patroonherkenning.
5. Kinderen werken ook aan hun samenwerkingsvaardigheden.
Zij zullen met elkaar moeten samenwerken en communiceren
om problemen te identificeren, oplossingen te testen en
programma’s te verbeteren.
De kinderen zijn tijdens deze lessenserie veelvuldig bezig met
een aantal 21e -eeuwse vaardigheden. Vaardigheden die van
belang zijn in de dagelijkse maatschappij.
Voorjaar in De Windroos
Dat het buiten langzamerhand voorjaar wordt heeft u vast ook gemerkt. Dat dit
ook in de school te merken is en met name bij de seizoenentafel, misschien nog
niet.
Op de tafels in de huiskamer bij de entree verzorgen de moeders van Kiki van den
Berg en Sara Derksen al lange tijd deze prachtige seizoenentafel. Loop er eens
langs, het is meer dan de moeite waard. Wij zijn blij met en erg trots op zowel de
tafels als deze creatieve moeders!

Ouderenquête
De (korte) vragenlijst kan met ingang van vandaag niet meer worden
ingevuld. Iedereen die deze heeft ingevuld: hartelijk dank voor het
nemen van de tijd hiervoor!
Naar aanleiding van de uitslag zal het 2e deel van de enquête later
worden uitgezet. Zodra hier over meer bekend is hoort u van mij.
Avond4daagse
Voor de groepen 1/2a, 1/2b, 4, 5, 6 en 7/8 hebben zich ouders aangemeld om deze
wandeltocht te coördineren. U bent hierover ook per mail geïnformeerd.
Wil uw kind meelopen, maar heeft het zich nog niet opgegeven?
Doe dit z.s.m. , want het maximale aantal deelnemers is bijna
bereikt!! Aanmelden en betalen bij school (zie eerdere mail)
voor u en uw kind. Ook de begeleiders moeten namelijk
ingeschreven zijn voor de Avond4daagse!
Per inschrijving betaalt u € 5,00. Op de website van de organisatie kunt u veel
informatie vinden: http://heelalphenwandelt.nl
Kind op Maandag
De Bijbelverhalen gaan in de week van 27 maart over:
Het verloren schaap, Lucas 15:1-10
De verloren zoon, Lucas 15:11-32
De rijke man en de arme Lazarus, Lucas 16:19-31
en in de week van 3 april over:
De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14
Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-44
Tempelreiniging, Lucas 19:45-48
Goed Gedaan
Het thema de komende twee weken is ‘Jezelf de baas’.
Iedereen kent wel het gevoel dat je eigenlijk iets anders wil
doen dan er van je gevraagd wordt. Dat je anders wilt reageren
dan je zou moeten doen. Niet alleen wij als volwassenen, maar
ook kinderen moeten zich bewust zijn dat wat je doet gevolgen
kan hebben. Voor jouw actie ben jezelf verantwoordelijk. De
ouderbrief kunt u 7 april verwachten.
Jarige kinderen
25 maart
Boaz Kroll
26 maart
Dieko van Beek
26 maart
Joris Hoogendoorn
28 maart
Defne Bozkurt
30 maart
Merijn Verdonk
3 apri
Lotus Kemeling
4 april
Francesca Tiernego
6 april
Mats Meijer
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Belangrijke data
Di. 28 en do. 30 maart
Di 28 en wo. 29 maart
Donderdag 13 april
Vr. 14 en ma. 17 april
Di. 18 april
Woensdag 19 april
Vrijdag 21 april
Ma. 24 april t/m vr. 5 mei
Contact:

-Tien minuten gesprekken.
-Hans Venema afwezig i.v.m. tweedaagse SCOPE.
-Paasviering. Continurooster: 14.00 uur vrij.
-Goede Vrijdag en Pasen: vrij.
-Groep 8 Eindtoets ochtend.
-Hans Venema afwezig i.v.m. studiedag.
-Sport en Speldag. Continurooster: 14.00 uur vrij.
Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur school.
-Meivakantie.

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 7 april 2017

De seizoenentafel in de huiskamer van onze school!

Met dit bericht willen wij u vertellen, dat wij vanaf donderdag 6 april a.s. één keer
per maand een middag organiseren voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Deze
middag is voor kinderen die, op wat voor manier dan ook, te maken hebben met
kanker.
SamenhuiS is een inloophuis in Alphen aan den Rijn voor mensen die kanker hebben
(gehad), hun naasten en/of nabestaanden. Er zijn wekelijks inloopmomenten voor
volwassenen en één keer per maand ook voor jongeren van 12 tot 18 jaar.
Zoals we al in de eerste alinea schreven, gaan we ditzelfde organiseren voor
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Voor de meesten zal dit best spannend zijn, dus
papa, mama, opa of oma is ook welkom. Niks hoeft, maar gewoon gezellig
samenzijn met lotgenootjes, kleuren, knutselen, spelletje doen, praten, luisteren,
of gewoon er zijn; het kan allemaal! Iedereen is meer dan welkom op
donderdagmiddag 6 april van 16.00 tot 17.30 uur en daarna op elke eerste
donderdag van de maand.
Nog te weinig mensen weten van ons bestaan en daarom zouden we het prettig
vinden als deze informatie verspreid kan worden bij u op school. Wellicht kan het
SamenhuiS genoemd worden in een nieuwsbrief, of als er een Facebookpagina is,
dan zou “delen” heel prettig zijn.
Het SamenhuiS is een vrijwilligersorganisatie, bezoek aan het SamenhuiS is
kosteloos, vanzelfsprekend willen we een en ander toelichten als dat nodig is. U
kunt ook eerst een bezoek brengen aan het SamenhuiS.
Heeft deze mail uw belangstelling gewekt en wilt u meer informatie, laat het ons
weten.
Hartelijke groet,
Yvonne Motta
Coördinator Jongeren
SamenhuiS
-Jongerenlounge SamenhuiS
Uranusstraat 14 E | 2402 AG Alphen aan den Rijn
www.samenhuis.org | 06 199 569 27

