Windvlaag
Juni 2018
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Als de eerste schoolreisjes in zicht komen, volgt altijd het besef dat we alweer zijn begonnen aan
de laatste weken van het schooljaar. Er wordt nog volop met veel enthousiasme gewerkt! Niet
alleen door de leerlingen maar ook door de leerkrachten. Regelmatig breng ik een bezoek aan de
verschillende groepen en het valt mij op dat het pedagogische klimaat in de groepen enorm
vooruit gegaan is. Dit bewerkstelligen we met elkaar waarbij u als ouder ook een rol heeft. Hoe
kinderen ’s morgens op school komen bepaalt vaak de start van een dag.
Aankomende week gaan we met elkaar ons nieuwe logo en de bijpassende schoolshirts
onthullen. Hier is een prachtig teamproces aan vooraf gegaan waarbij we met elkaar op zoek zijn
gegaan naar de koers en identiteit van Ods Windkracht 10. Dit heeft geresulteerd in onze
(hernieuwde) kernwaarden. Deze heeft u de afgelopen Windvlagen kunnen lezen. Persoonlijk ben
ik erg trots op de wijze van totstandkoming en waarop ons team deze kernwaarden omarmd.
Eind mei heb ik met de MR (3 ouders en 3 personeelsleden) een goede bijeenkomst gehad waarin
we hebben gesproken over de formatie van aankomend schooljaar. Mooi om op constructieve
wijze te kunnen sparren over de formatie. Zodra de groepen en personele invulling bekend zijn,
zullen we u uiteraard informeren. Deze laatste weken staan ook in het teken van de schoolreisjes,
logo onthulling, de avondvierdaagse en de musical en het afscheid van groep 8. Activiteiten
waarbij veel ouders betrokken zijn, de handen uit de mouwen steken of hun beste beentje voor
zetten. Fantastisch dat we op u kunnen rekenen! Natuurlijk is er ook dit jaar de jaarlijks
terugkerende vossenjacht: een feest voor en door kinderen, ouders en leerkrachten. Ik hoop u
allen daar te ontmoeten!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Marcel Tuinstra

Gefeliciteerd!
De jarigen in de maand juni zijn:
3 juni
Ravi Janssen
4 juni
Christiaan Janse
4 juni
Rianne Baartse
5 juni
Tygo Dijkstra
7 juni
Kelsey Krist
11 juni
Erik Recan
13 juni
Eline de Graaf
14 juni
Arein Ahmed Ghazi
16 juni
Bram van Bruggen

20 juni
20 juni
20 juni
21 juni
23 juni
23 juni
25 juni
25 juni

Mia de Jonge
Marilou Hofman
Natacha Toropova Nogueira
Ruben van Dekken
Valk Bohnmann
Pelan Hussein
Matheo Boxum
Binne Dijkstra

Allemaal alvast heel veel plezier op jullie dag!

De leefregel van de maand juni:
‘Wij zeggen dankjewel en alsjeblieft.’
Ods Windkracht 10

Windvlaag juni 2018

Nieuwe kinderen op school
In de maand juni mogen wij Rianne Baartse, Marilou Hofman en Ruben van Dekken op Ods
Windkracht 10 verwelkomen. We wensen Rianne, Marilou en Ruben veel leerplezier op onze
school!

Agenda juni 2018
Ma 4 juni
Woe 6 juni

Do 7 juni
Vrij 8 juni

Ma 11 juni
Woe 14 juni
12 – 15 juni
Ma 18 juni
Do 28 juni
Vrij 29 juni

Vandaag werkt Marieke voor groep 4.
Het laatste podium voor dit schooljaar staat vandaag gepland. Komt dat
zien! Wij starten om 11.30 uur.
Vandaag mag juf Monique op haar stoel gaan staan en kunnen we met
elkaar voor haar zingen. Van harte gefeliciteerd!
Aangezien Marieke op maandag voor de groep staat zal Inge Wester deze
dag draaien.
Onthulling nieuwe logo en schoolshirts. U bent van harte welkom vanaf
11.15 uur op het bovenbouwplein.
Lammie is afwezig en zal vervangen worden door Marleen.
Vanaf vandaag worden in twee weken tijd de Cito’s afgenomen. Dit wordt
natuurlijk niet na een avond4daagse avond gedaan.
Vandaag loopt juf Betty met haar feesthoedje op door de school. Zij mag
heel veel kaarsjes uitblazen. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Avond4daagse!
Vandaag is Ilse afwezig, zij wordt vervangen door Marleen.
Groep 3, 4 en 5 vertrekken vandaag op schoolreisje naar Dieren, waar zij de
Spelerij/ Uitvinderij gaan bezoeken.
Nieuwe en tevens laatste Windvlaag.

Onthulling nieuwe logo
Vrijdag 8 juni is het dan zover. Na een lang proces vooraf, met als slotspektakelstuk de
sponsorloop, gaan we ons nieuwe logo en de schoolshirts presenteren. U bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn. We gaan een feestelijke morgen organiseren en willen om 11.15 uur
ons nieuwe logo onthullen. Daarop aansluitend maken we foto’s met de nieuwe schoolshirts en
zal er een kleinigheidje voor u en alle kinderen klaarstaan. Komt u ook?

Schoolreizen
Op donderdag 28 juni gaan de groepen 3, 4 en 5 naar de Uitvinderij/Spelerij in Dieren.
Groep 8 gaat op 11, 12 en 13 juli van het allerlaatste kamp op Windkracht 10 genieten. Groep 6 en 7
sluiten hier op 12 en 13 juli bij aan. De locatie is inmiddels
bekend geworden. De kids gaan voor een onvergetelijke
tijd naar Appelscha. We hopen op prachtig
schoolreisweer. Meer informatie ontvangt u te zijner tijd
van de leerkrachten.
We verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) die de
ouderbijdrage nog niet overgemaakt hebben om dit
spoedig te doen.
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MR en OR leden gezocht
Er zullen weer een aantal wisselingen in de MR en OR plaatsvinden waardoor er ruimte is voor u!
In de MR werken we met termijnen van 3 jaar, hierdoor zal er een plek vrij komen. In de OR
werken we ook met termijnen, maar deze liggen minder vast. Door het vertrek van de huidige
groep 8 leerlingen en een verhuizing zal ook hier ruimte ontstaan.
MR
De MR houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken. De raad
bestaat uit teamleden en uit ouders. Op onze school bestaat de MR uit zes personen.
De MR vergadert één keer per zes weken en bespreekt alle zaken die te maken hebben met het
schoolbeleid. Zo praten ze over huisvesting, het personeelsbeleid, de begroting, de kwaliteit van het
onderwijs, de inhoud van het schoolplan en de identiteit. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke
vergadering met de ouderraad van Windkracht 10.
OR
Ouders in de ouderraad houden bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten gedurende het
schooljaar. In de praktijk ondersteunt onze ouderraad het personeel. De ouderraad wordt gekozen
uit en door de ouders van leerlingen die aan de school zijn verbonden. Alle ouders met een kind op
onze school mogen lid worden van de ouderraad. Ook hebben alle ouders het recht om de leden van
de ouderraad te kiezen.
Komt u één van deze geledingen versterken? Meld u dan nu alvast aan bij René Heeringa (MR),
Jennifer van Bruggen (OR) of Marcel Tuinstra

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Ieder kind heeft een brief meegekregen waarin toestemming wordt gevraagd om foto’s te
mogen publiceren in schoolgids, Windvlaag en op onze Facebookpagina.
Begeleidend schrijven:
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s
van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet
verschijnen.
Het is van belang dat we van iedereen het formulier retour ontvangen vanwege nieuwe wet- en
regelgeving. Anders mogen we niet meer delen op social media of in deze Windvlaag!
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