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Agenda
Vrijdag 3 juli

Margeochtend alle kinderen vrij

Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

Zomervakantie

Algemeen

Nieuwsbrief •week 25 & 26 •2020•

Met de wind mee

Beste ouders,
En dan is daar alweer de laatste officiële nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar.
Vrijdag krijgt u nog een mail van ons met informatie over de laatste week en afsluitende informatie zodat we het jaar goed met elkaar kunnen afronden.
We willen u vragen als u kinderen met de auto naar school brengt niet te parkeren bij
Tante Toos op het terrein. Het spreekt voor zich dat de parkeerplaatsen daar bedoeld
zijn voor de ouders die hun kinderen naar de opvang brengen. Parkeren bijonze school
kan achter het gezondheidscentrum.
We willen Jo-an heel hartelijk bedanken voor alle nieuwsbrieven die ze voor ons gemaakt heeft, we durven niet te raden hoeveel het zijn geweest na al die jaren. Ze krijgt
nog een extra bedankje in de laatste schoolweek van het team. Volgend jaar maakt
Sheila, onze administratieve medewerkster, de nieuwsbrief voor de school.
We willen ook de OR en MR bedanken in deze laatste nieuwsbrief. Mede door hun
inzet kunnen we de school draaien zoals we willen. Ook tijdens de Coronacrisis waren
ze heel actief met meedenken in beleid en het organiseren van acties, daarvoor dank!
Met vriendelijke groet,
Yvonne Postma
Locatieleider cbs de Windroos

——————————————————————————————————————
LET OP: rectificatie mbt de Margedagen die u in het infoboekje 2020– 2021 kunt
vinden: de vrijdagmiddag 9 juli moet natuurlijk de vrijdagochtend zijn. Excuses!
De bijgewerkte versie van het infoboekje zal binnenkort op onze website te vinden
zijn, samen met de schoolgids.
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Nieuws uit de groepen
De Lieveheersbeestjes
En dan is het al bijna zomervakantie en is dit onze op een na laatste week samen naar school.
Welkom Paul en Isaiha heel fijn dat jullie bij ons in de groep zijn en wij wensen jullie een hele fijne tijd op de Windroos.
Het is toch best wel een heel bijzonder schooljaar geweest door het Corona gebeuren.
Als wij dan kijken naar hoe onze kinderen daar op hebben gereageerd, en bijna als vanzelfsprekend na een lange tijd van
niet naar school gaan, hun plekje in de groep weer innamen kunnen wij alleen maar supertrots zijn en ons verheugen op
het nieuwe schooljaar met deze kanjers !!
We genieten volop van het mooie weer en zijn heel blij met de grote parasol die we mogen gebruiken. Bedankt papa en
mama van Valentijn. Zo kunnen we ook in de schaduw heerlijk spelen. Er zijn de afgelopen week hele mooie knutselwerkjes gemaakt die volgende week mee naar huis gaan. Ook de gymschoenen die nog op school zijn gaan dan mee.
Omdat er dus veel mee naar huis gaat vragen wij u maandag een plastic tas in de rugzak te doen waar alles in kan.
Natuurlijk sluiten wij dit schooljaar af met iets bijzonders. Hoe dit er precies uit gaat zien laten wij u nog weten in een aparte mail. Wel kunnen we u al verklappen dat juf Jenny deze dag ook aanwezig is.
Wij wensen u alvast een hele fijne zomervakantie toe, geniet, ontspan en blijf vooral gezond.
Vlindergroep
Het is bijna weer vakantie ,ook voor de vlindergroep. Volgende week krijgen we een Vlindergroepdiploma mee. Goed gedaan allemaal en de meeste kinderen gaan door naar groep 2.
Met bijna alle ouders heb ik een gesprek gehad over de kinderen. Met elkaar hebben we nog een goede tijd gehad en zijn
we weer een leuke en vrolijke groep geworden en samen gaan ze volgend jaar verder.
De kinderen krijgen volgende week de gymschoenen mee naar huis en natuurlijk de vergeten werkjes. We vieren nog de
verjaardag van Jace ,juf Jenny komt nog even langs om dag te zeggen en dan zit het jaar er weer op.
Groet Juf Jantine
Bijengroep
Nog ruim een week en dan sluiten we een heel bijzonder schooljaar af. Een schooljaar waarin we veel leuke dingen mochten beleven en doen maar ook een schooljaar waarin we thuis les kregen, in halve groepen naar school gingen en het begrip anderhalve meter ineens betekenis kreeg. We hebben veel met de ouders gecommuniceerd: via de mail, videobellen,
face-timen en tijdens fietsrondjes door de juffen langs de woonadressen. Dat jullie als ouders hard hebben gewerkt met de
kinderen was te zien aan de mooie foto’s en verhalen die op Klasbord geplaatst werden.
Deze week en begin volgende week gaat de bijengroep kennismaken met alles wat te maken heeft met groep 3. We doen
dat samen met “Zoem” de bij. Zoem neemt ons op een speelse manier mee van de kleuterklas naar groep 3. Op deze manier hopen we de stap van groep 2 naar groep 3 een beetje minder spannend te maken.
Een spectaculaire afsluiting van het schooljaar zit er deze keer niet in. Wel willen we op een leuke, gezellig manier afscheid
nemen van de kinderen. Als het weer het toelaat gaan we op woensdag 1 juli tussen de middag picknicken op het gras bij
school. De kinderen mogen picknickkleedjes en lekkere dingen voor zichzelf meenemen. Omdat beide juffen deze dag op
school aanwezig kunnen zijn maken we er een officieel afscheid van. Donderdag 2 juli mogen de kinderen eigen speelgoed
meenemen naar school. Ook vieren we dan de verjaardagen van Caithlyn en Aliyah. Voor het schoolprogramma van deze
dag ontvangt u volgende week nog een mail.
Vrijdag zijn de kinderen vrij en start de zomervakantie.
Wij kijken terug op een jaar waarin we op een mooie manier, samen met u, de kinderen konden voorbereiden op groep 3.
Jolien, Lyam, Aliyah, Jaïra, Djairo, Tije, Caithlyn, Sofie, Hidde, Milan, Meri, Noor, Hafiza, Neha, Tessa, Jill, Gwen, Duncan,
Bjorn en Jamila, heel veel succes en plezier in de nieuwe groep en voor iedereen: een hele fijne, zonnige zomervakantie!
Van juf Marianne en juf Annet
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Groep 3
Met deze temperaturen krijgen de kinderen extra veel zin in de zomervakantie.
Nog anderhalve week en het is zover.
Ondertussen wordt er nog hard gewerkt in de klas met het afronden van de methodes. Wat een concentratie weten zij nog
op te brengen. Natuurlijk zijn we ook lekker bezig met knutselen en tekenen
Van de laatste schooldag willen wij in de groep een gezellige dag maken. De kinderen gaven duidelijk aan graag
verkleed/ in pyama op school te komen. Dit mag dus ook. Hoe deze dag er precies uit komt te zien laat ik u nog via
de mail weten.

Groep 4
Wat een harde werkers die kinderen in groep 4!
-Het rekenen/ en taalwerk gaat gewoon door. We oefenen nog flink met dubbelen en halveren.
Handig als dat thuis ook nog even extra wordt geoefend.
Ook de tafels zou erg handig zijn als die af en toe worden opgezegd.. Hoop dat dat soms tijd voor is.
-Met taal verdiepen we ons nog de film- en theaterwereld. Daar ontdekken we nog van alles. Wat is een actrice, affiche of
een regisseur.
Leuk om te zien hoe zich dat ontwikkelt.
Het was een erg bijzonder maar ook fijn jaar. De inzet was op allerlei gebieden erg groot. Ik heb genoten van de kinderen
en straks een welverdiende vakantie! Geniet ervan!
Lieve groet, juf Evelien.

Groep 7
Vaderdag
Met veel zorg en aandacht is er de afgelopen week gewerkt aan het vaderdag cadeau:

VVN digitale theoretische verkeersexamen
Het landelijke theoretische VVN Verkeersexamen voor regio Noord heeft op dinsdag 16 juni plaatsgevonden. Met grote
vreugde kan ik mededelen dat iedereen daarvoor geslaagd is!!
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Vervolg Groep 7

Nu rest nog het behalen van het praktijk gedeelte alvorens we het verkeersdiploma kunnen overhandigen.
Nogmaals!:Over het praktijkexamen is nu bekend dat ouders deze zelf kunnen afnemen met hun kind. Hierover heeft u
vorige week een mail gekregen en de toets hebben de kinderen mee naar huis gekregen. Inleveren uiterlijk 29 juni!
De kinderen ontvangen in de laatste schoolweek hun verkeersdiploma.

Praktijktoets voor thuis!

Groep 8
De laatste loodjes… Groep 8 is toe aan het voortgezet onderwijs. Deze laatste weken zijn we, naast natuurlijk ook nog het
nodige ‘gewone’ werk (taal, spelling, rekenen, …), druk bezig met het afscheid. De playlist en versiering voor het feestje zijn
bedacht, de voorbereidingen voor de film zijn in volle gang, de cadeautjes worden verzameld. Zo langzamerhand zullen we
ook het nodige gaan opruimen en toewerken naar de laatste dag.
Ik wens alle kinderen en ouders enorm veel plezier, geluk en succes op hun nieuwe school.
Het Kamelingh Onnes , Theda Mansholt College, Dollard College, Praedinius Gymnasium en
Rudolf Pabus Cleveringa Lyceum mogen blij zijn met zulke leuke nieuwe leerlingen!
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