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Avond4daagse
Maandagavond om 18.30 uur starten ruim 60 kinderen met hun
enthousiaste begeleiders voor hun 1e wandelavond over 5 km!
Donderdagavond worden ze met alle wandelaars feestelijk
ingehaald. Die intocht komt vanaf het Europapark, waar zij dankzij
onze gulle sponsor Hoogvliet wat gezonds en lekkers krijgen toegestopt!
Firma Hoogvliet: heel erg bedankt voor de broodnodige energie en vitaminen voor
de gezonde wandelaar!
Voor wie tijdens een of meerdere avonden tijdens de wandeltocht wil gaan
aanmoedigen: de organisatie heeft bepaald dat groepen (zoals scholen) alleen nog
bij start en/of finish iets uitgedeeld mogen krijgen.
Alle wandelaars heel veel plezier gewenst! Ouders, begeleiders en coördinatoren:
heel erg bedankt!
BOOST
Op woensdag 12 april is er tijdens de koffieochtend uitgelegd
wat BOOST voor kinderen kan betekenen. BOOST kan veel voor
een buurt betekenen, wel met de hulp van buurtgenoten zelf.
Verschillende activiteiten zijn uitgelegd.
Barbara van den Berg (moeder van Kiki uit groep 4) en Celeste
Vrees (moeder van Marit uit groep 2a) waren aanwezig op de koffieochtend en zijn
enthousiast over de activiteiten van BOOST:
Door de flyer die op school werd uitgedeeld heeft mijn dochter, Marit, meegedaan
aan een activiteit van BOOST. Ze wilde altijd al op voetbal, maar door andere
activiteiten was dit niet mogelijk. Doordat bij BOOST een voetbalclinic voor een
korte periode werd aangeboden, was dit nu wel mogelijk voor Marit. Er waren
verschillende locaties en dagen waaruit gekozen kon worden. Marit is bij de
Ridderhof geweest, zodat ook haar 3 jarige neefje meekon. Tijdens de clinic zijn
de beginselen van het voetbalspel uitgelegd; dribbelen, passen, op het doel
schieten enz.
Marit vond het heel leuk. Toevallig vroeg ik laatst nog wat ze ervan vond en ze
vroeg gelijk “Wanneer is het weer?”. De volgende keer doen wij zeker weer mee!
Ook Kiki uit groep 4 is gaan sporten. Kiki heeft gekozen voor een gymactiviteit in
de gymzaal van de Vroonhoeve. Het had veel weg van apenkooien/ freerunnen. Ze
vond vooral de afwisseling leuk, want week na week hadden de gymleraren het
parcours anders opgezet. En door het aan andere kinderen te vertellen gingen
wekelijks steeds meer kinderen van De Windroos mee.
Wij zijn heel enthousiast geworden, dus we hopen dat BOOST met de hulp van
buurtgenoten ook in onze buurt meer activiteiten kan ontplooien, zodat meer
kinderen hier blij van worden.
Op De Windroos gaan we met elkaar in overleg op welke manier we wellicht kunnen
samen werken met BOOST.

Kind op Maandag
De Bijbelverhalen gaan de komende week over:
Een duif met een takje, Genesis 8:1-14
Uit de ark, Genesis 8:15-9:7
God sluit een verbond met Noach, Genesis 9:8-17
en in de week van 22 mei over:
De toren van Babel, Genesis 11:1-9
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Goed Gedaan:
Deze en volgende week is het thema: ‘Vrienden’.
Vrienden heb je nodig om samen te spelen, te leren, het fijn te
hebben. Met vrienden kun je ook ruzies hebben, wat doe je dan, is
dat erg of is dat juist wel eens goed?
De ouderbrief kunt u 19 mei verwachten.
Jarige kinderen
15 mei Stijn de Ruiter
16 mei Senne Goes
17 mei Pieter Twilt
18 mei Max de Koning
25 mei Robin Bader
25 mei Sophie Turkenburg
26 mei Evi van Heusden
Belangrijke data
Ma. 22 mei t/m wo. 24 mei
Wo. 24 mei
Do. 25 mei en vr. 26 mei
Ma. 5 juni
Di. 6 juni
Vr. 9 juni
Di. 20 juni
Ma. 3 juli
Di. 4 juli
Vr. 7 juli

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

5
4
6
2a
3
3
2a

-Groep 8 gaat op schoolkamp.
-Hans Venema afwezig i.v.m. laatste cursusdag.
-Vrij i.v.m. Hemelvaart
-2e Pinksterdag – vrij.
-Groep 3 t/m 7 op schoolreis. Groepen 1/2a en b
Kleuterfeest op school.
-Mappen gaan mee naar huis.
-Studiedag team. Groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
-Rapport ophalen.
-Afscheidsmusical groep 8.
-12.00 uur start van de zomervak. t/m zo. 20 aug

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 26 mei 2017

