Handige informatie

- schooljaar 2022-2023-

Schooltijden
10 minuten voor schooltijd gaat de deur open. Om 8.30 uur en 13.15 uur beginnen de lessen. Wilt u
er zorg voor dragen dat uw kind op tijd op school is, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen?
groepen 1 t/m 4
maandag
8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
dinsdag
8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
donderdag
8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
vrijdag
8.30-12.00 uur
groepen 5 t/m 8
maandag
8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
dinsdag
8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
woensdag
8.30-12.15 uur
donderdag
8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
vrijdag
8.30-12.00 en 13.15-15.15 uur
Ziekmelding
Als uw kind ziek is of om een andere noodzakelijke reden niet op school kan komen, kunt u dit via
onze app "Parro" bij het kopje absentie doorgeven op de eerste dag van afwezigheid, voor 08.00 uur.
Als er twee vinkjes staan naast het bericht, dan heeft de leerkracht het gelezen. Indien u toch liever
even contact heeft met de leerkracht, dan kunt u naar school bellen (0172-493269) voor 08.15u.
Fruit/groente dagen
Om gezond gedrag te bevorderen stellen wij het op prijs als u op maandag t/m donderdag uw kind
groente/fruit meegeeft voor de pauzehap. Op vrijdag mag dit ook iets anders zijn.
Gymnastiekrooster
De Windroos heeft twee gymzalen toegewezen gekregen, locatie Lauraplein (De Rank) en de
Paradijslaan (De Bonifacius). Gedurende het jaar kan het zijn dat de groepen wisselen van locatie.
Op dinsdag gymmen de groepen 5 en 7 en op donderdag de groepen 3, 4, 6 en 8.
De kinderen mogen een flesje met water meenemen naar de gym. Wilt u zorgen dat uw kind op deze
dag de gymkleding meeneemt? Het kan zijn dat de groep van uw kind van een andere leerkracht van
De Windroos gym krijgt. Dit heeft te maken met de gymbevoegdheid van de leerkrachten.
De kleutergroepen hebben minimaal 2 keer per week gym in het speellokaal in onze eigen school. Bij
slecht weer maken ze ook gebruikt van deze ruimte.
Dit schooljaar krijgen alle groepen gedurende 6 weken vanaf de tweede week van het schooljaar
judolessen. Deze judolessen vinden plaats in de speelzaal van De Windroos en worden gegeven door
een externe organisatie HiR0/Schooljudo.
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Overblijven
Op onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. De overblijf vindt plaats op
school en wordt geregeld door onze TSO-coördinator. De kosten hiervoor zijn €2,25.
TSO Coördinator: Nathasja Blokzijl-Reintjes
E-mail: overblijfdewindroos@youscope.nl
Wilt u uw kind(eren) van de tussenschoolse opvang gebruik laten maken, dan kunt u dit bij de TSO
coördinator aangeven. Het inschrijfformulier en de procedure van aanmelden vindt u in TSO
informatiegids. Deze kunt u downloaden van onze internetsite: https://dewindroos.scopescholen.nl/
Indien gewenst kunt u op school een papieren versie van het inschrijfformulier krijgen.
U kunt uw kinderen af- en aanmelden voor 09.00 uur in de chat van Parro bij de TSO coördinator.
Facturatie data TSO SCOPE 2022-2023
Blok 1 22 augustus t/m 28 oktober
Blok 2 31 oktober t/m 22 december
Blok 3 9 januari t/m 10 maart
Blok 4 13 maart t/m 19 mei
Blok 5 22 mei t/m 7 juli

31/10/2022
09/01/2023
13/03/2023
22/05/2023
10/07/2023

Vakantie en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Koningsdag
meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
maandag 27 februari t/m 3 maart 2023
vrijdag 7 april en maandag 10 april 2023
woensdag 27 april 2023
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Vrije (mid)dagen:
Jaarmarkt
vrijdagmiddag kerst
vrijdagmiddag zomer

21 september 2022
24 december 2022
7 juli 2023

Studiedagen groep 1-4:
Vrijdag 25 november 2022
Woensdag 29 maart 2023
Studiedagen groep 5-8:
Geen.
BSO Windkracht 10 is op de hoogte van de studiedagen van de school. U kunt bij de BSO informeren
naar de mogelijkheden voor afname op deze dagen.
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Groepsindeling
Groep 1/2a
juf Marielle Gaalswijk
Groep 1/2b
juf Connie Domburg- Plug
juf Marieke Pauw- Schaper
Groep 3
juf Jolanda Slatius
juf Miranda van der Put-Polderman
Groep 4
juf Anneke Langeveld-Bijsterbosch
juf Eveline Sijmons Zeeuw
Groep 5
juf Karolien Moll
juf Miranda van der Put-Polderman
Groep 6
juf Jenna van Egmond
Groep 7
juf Gioya Bron
Groep 8
juf Rineke Slingerland
juf Karin van Veen-Buis
IB-ers
Conciërge
Directeur

Marieke Pauw-Schaper
Rineke Slingerland
Ton Uithol
Nina Baldini

(ma t/m vrij)
(ma, do, vrijochtend)
(di t/m woe)
(ma t/m wo)
(do t/m vrij)
(ma t/m di)
(wo t/m vrij)
(ma, di, do, vrij)
(wo)
(ma t/m vrij)
(ma t/m vrij)
(ma t/m di)
(wo t/m vrij)
(groep 1-4: maandag)
(groep 5-8: donderdag)
(di en do)
(ma, di, do, vrij)

Bereikbaarheid leerkrachten, IB-ers en directeur:
Juf Marielle Gaalswijk
maga@youscope.nl
Juf Connie Domburg-Plug
jdm@youscope.nl
Juf Jolanda Slatius
jsl@youscope.nl
Juf Miranda van der Put-Polderman
mpn@youscope.nl
Juf Anneke Langeveld-Bijsterbosch
aby@youscope.nl
Juf Eveline Sijmons Zeeuw
eze@youscope.nl
Juf Karolien Moll
ksy@youscope.nl
Juf Jenna van Egmond
jem@youscope.nl
Juf Gioya Bron
gibr@youscope.nl
Juf Karin van Veen-Buis
kvn@youscope.nl
IB-er juf Marieke Pauw-Schaper
IB-er juf Rineke Slingerland
Directeur Nina Baldini

msh@youscope.nl
hsl@youscope.nl
nbi@youscope.nl

0172- 493269 of 06-20539596

Indien u een email stuurt naar de leerkracht, wilt u deze dan richten aan beide leerkrachten?
Zo wordt de informatie direct gedeeld. De leerkracht die op die dag werkt, zal reageren op het
bericht.
Ouderbijdrage
In het begin van het schooljaar ontvangt u een digitale rekening van de penningmeester betreffende
de ouderbijdrage voor dit schooljaar. De hoogte van deze bijdrage is €39. De ouderbijdrage is
vrijwillig. Het geld wordt besteed aan activiteiten en voorzieningen die niet tot het gewone
lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van OCW worden betaald. U kunt hierbij
denken aan bijvoorbeeld allerlei festiviteiten zoals Sinterklaas, kerstfeest, kinderboekenweek, Pasen,
Koningsspelen, musical en verbeteringen in en rond school, zoals het schoolplein. Eén keer per jaar
wordt verantwoording afgelegd over de bestede ouderbijdragen.
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Activiteitenkalender schooljaar 2022-2023
Via deze link kunt u de digitale agenda van de Windroos gebruiken. U dient de link via de computer
toe te voegen en aan te vinken. Daarna is de digitale agenda zichtbaar op uw mobiele telefoon of
tablet. Voor iphone gebruikers is er een app om de digitale google agenda te kunnen koppelen aan
outlook.
Uitgebreide schoolgids 2022-2023 lezen?
Deze zal in de laatste week van de zomervakantie beschikbaar zijn op de website van onze school en u
kunt hier nu al de uitgebreide schoolgids bekijken.
Benodigdheden voor de leerlingen in schooljaar 2022-2023
groep 1 en 2
gymschoenen in een tasje met naam
groep 3
gymkleding en gymschoenen, etui en stiften
groep 4
gymkleding en gymschoenen, etui en stiften, prittstift
groep 5
gymkleding en gymschoenen, etui en kleurpotloden, een grijs potlood,
liniaal, prittstift, 2 markeerstiften (verschillende kleur), elastomap A4
groep 6
gymkleding en gymschoenen, etui en kleurpotloden, viltstiften, een grijs potlood,
liniaal, prittstift, 2 markeerstiften (verschillende kleur), elastomap A4, stabilo pen of vulpen.
groep 7
gymkleding en gymschoenen, etui en kleurpotloden, viltstiften, een grijs potlood,
liniaal, prittstift, 2 markeerstiften (verschillende kleur), elastomap A4, stabilo pen of vulpen.
groep 8
gymkleding en gymschoenen, etui en kleurpotloden, viltstiften, een grijs potlood,
liniaal, prittstift, 2 markeerstiften (verschillende kleur), elastomap A4, stabilo pen of vulpen,
geodriehoek en agenda.

Adresgegevens
De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen aan den Rijn
T 0172- 493 269
dewindroos@youscope.nl
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