Windvlaag
Oktober 2018
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Ik constateer dat we de wind flink in de zeilen hebben. In de groepen is het jaar goed van start
gegaan en wordt er in deze ‘gouden weken’ al ontzettend veel bereikt. Als de structuren staan
dan kunnen de kinderen, ouders en leerkrachten hier gedurende het gehele schooljaar de
vruchten van plukken.
Het vraagt van leerkrachten en kinderen een flinke investering, maar het zal ons allen veel goeds
opleveren.
Helaas moet ik jullie melden dat Ria (IB-er) dit schooljaar nog niet gestart is. Zij heeft tijdens haar
vakantie een hersenschudding opgelopen. Met de inzet van externen vanuit het expertiseteam
zorgen we ervoor dat onze zorg niet stil komt te liggen. De komende maand zal Ria met
aangepaste werktijden haar werkzaamheden weer voorzichtig oppakken.
Voor mij persoonlijk gaat bij de start van oktober de laatste maand in. Een bijzonder gevoel, die
duidelijk nog een plek moet krijgen. De afgelopen weken heb ik veel gesprekken gevoerd en mails
ontvangen. Bedankt voor de mooie woorden! Terugkijkend op de afgelopen periode begint er
een gevoel van trots vrij te komen. Trots op de ontwikkelingen in de school, trots op mijn
collega’s, trots op onze kinderen en trots op de participatie van ouders. Dit gevoel zal ik
vasthouden en naar iedereen uitspreken. Met de wetenschap dat het eindpunt in zicht is zal ik de
opgezette structuren borgen en er zorg voor dragen dat er een vloeiende overgang is.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Marcel Tuinstra

Nieuwe kinderen op school
Deze maand mogen wij Josef Al Khafaji verwelkomen op Ods Windkracht 10. We wensen hem
veel leerplezier op onze school!

De leefregel van de maand oktober
‘Wij zijn eerlijk tegen elkaar.’

Agenda oktober 2017
Wo 3 oktober
Vrij 5 oktober
10 en 11 oktober
Zo 14 oktober
Wo 17 oktober
Do 18 oktober

22 – 26 oktober
Vrij 26 oktober

Ma 30 oktober
Do 1 november

Start Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Kom erbij!’
Dag van de leraar
Kennismakingsgesprekken voor alle groepen. U ontvangt deze week de
uitnodiging.
Juf Inge Wester zal vandaag de beschuit met muisjes afwisselen met
heerlijke taart, dit omdat ze jarig is. Van harte gefeliciteerd!
Vandaag mag juf Marleen de hele dag met haar feestneus op lopen. Van
harte gefeliciteerd juf!
Vanaf 15:15 uur tot 16:45 uur zullen wij de Kinderboekenweek gaan
afsluiten. Het belooft een gezellige middag te worden. In de klassen kunt u
het werk van uw kind(eren) bekijken. Daarnaast zullen er in een aantal
klassen opdrachten te doen zijn.

Herfstvakantie
Juf Miranda trekt vandaag haar feestelijke outfit aan en loopt met haar
feesthoedje de optocht door haar straat in Hasselt. 28 jaar word je
tenslotte niet ieder jaar. Van harte gefeliciteerd!
Juf Sia is vandaag ontzettend druk met het uitblazen van alle kaarsjes. Van
harte gefeliciteerd juf Sia!
Nieuwe Windvlaag

Gefeliciteerd!
De jarigen in de maand oktober zijn:
5 okt
Patrick Drent
6 okt
Baris Altin
9 okt
Charlyn Koeiman
13 okt
Jesse Buis
14 okt
Jadiël Uithof
15 okt
Bassim Essahli

Allemaal alvast veel plezier op jullie dag!

18 okt
18 okt
21 okt
22 okt
23 okt
27 okt

Jimmy Wijnand
Josef Al Khafaji
Justin Hessels
Orpheo Speelman
Amy Wiersma
Safiye Özcan

Penningmeester gezocht!
Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Deze penningmeester mag
aansluiten bij de OR, maar mag ook alleen het penningmeesterschap op zich nemen. Het
penningmeesterschap houdt in dat de ouderbijdragen (schoolreisgeld + het ‘vrijwillige’ deel)
worden geregistreerd en er een kasboek wordt bijgehouden. In overleg met de OR worden
activiteiten vanuit het vrijwillige deel verder aangekleed. Ook dit soort zaken dienen te worden
geregistreerd. Het is geen hogere wiskunde en zal per schooljaar een paar uur kosten, maar het
moet wel gebeuren. De kascontrole zal één keer per jaar door de OR worden uitgevoerd. Als
school zouden we ontzettend geholpen zijn wanneer iemand zich aanmeldt bij Marcel.

Boekenpot ‘Nellie’
In plaats van een verjaardag traktatie voor de leerkrachten, wat wij overigens zeer waarderen, is
er ook de mogelijkheid om een bijdrage te doen in onze spaarvarken ‘Nellie’. Nellie is afgelopen
schooljaar langzaam maar zeker een behoorlijk rijk varkentje geworden. Hiervan zijn verscheidene
boeken gekocht die worden gebruikt tijdens de Kinderboekenweek. Wij danken alle kinderen die
hier een bijdrage aan geleverd hebben.

Uit de kinderraad
Hallo allemaal! Wij zijn van de kinderraad en gaan dit jaar ons hoofd laten knallen om de leukste
ideeën te bedenken. Wij hopen dat het een heel leuk ‘kinderraadjaar’ wordt. Proost!

Groetjes de kinderraad : Jadiël, Shaylee, Ajla, Bassim, Rihanna, Matheo, Yesmina en Julia!

Oproep ‘plastic soep’
Onze collega Joël heeft en prachtig initiatief voor het Hava circuit op de vrijdagmiddag. Hij wil
met de kinderen stil staan bij de plastic soep die momenteel in de oceanen rondzwerft.
Tijdens het Hava-circuit zullen wij van plastic afval zeedieren maken om deze vervolgens tentoon
te stellen in de school. Vandaar de vraag om plastic te verzamelen en dit mee te nemen naar
school. Dit mag hard, zacht, transparant of gekleurd plastic zijn, zo lang het bruikbaar en veilig is.
In de nis bij groep 3 zal een kartonnen doos zijn waar u dit in kunt deponeren. Alvast bedankt!

Schoolregels
Op ods Windkracht 10 vinden we het belangrijk dat iedereen op een prettige en veilige school
samen onderwijs kunnen volgen. Wij hebben daar met elkaar 10 leefregels voor opgesteld. Iedere
maand staat er een andere leefregel centraal.
De 10 W’s van Windkracht 10 zijn als volgt:
 Wij groeten elkaar.
 Wij zeggen “dankjewel” en “alsjeblieft”.
 Wij luisteren met onze oren en onze ogen.
 Wij zijn eerlijk tegen elkaar.
 Wij troosten elkaar bij pijn of verdriet.
 Wat we zelf kunnen, doen we zelf.
 Wij gaan netjes om met onze spullen en met die van de school.
 Wij mogen allemaal anders zijn.
 Wij praten een ruzie uit.
 Wij doen wat we zeggen.

Luizenpluizers gevonden!
Na een oproep via mail en Windvlaag hebben meerdere ouders zich aangemeld om ‘de
luizenpluizers’ te ondersteunen. Wat fijn dat er zoveel betrokkenheid is en we voor dit schooljaar
weer voldoende hulp hebben. Bedankt!

Werkgroep Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober om 8.40 uur starten we met de kinderboekenweek. U bent van harte
welkom om te komen kijken. Daarnaast zijn we nog op zoek naar voorwerpen die we mogen
gebruiken in de nissen.
Wij willen de volgende nissen realiseren en zoeken hiervoor nog materialen:
1. de voorleesnis: zitzakken en grote kussens om een gezellige leeshoek te maken.
2. de schrijfnis: kroontjespennen, schrijfveren, een typemachine en andere materialen waarmee
je mooi kan schrijven.
3. de illustratienis: een drukpers, rolpers, stempelmaterialen, mooi papier enzovoort.
4. de luisterboekennis: cd-spelers, koptelefoons en luisterboeken.
Mocht u thuis nog iets voor ons hebben liggen wat wij mogen gebruiken kunt u dit
aangeven/inleveren bij juf Lammie, juf Monique of juf Marieke.
Ook zijn leuke (voorlees)boeken over vriendjes/vriendschappen van harte welkom!

Visie van Ods Windkracht 10
Zoals op de ouderavond aangegeven hebben wij onze visie op onderwijs aan de hand van een
aantal kernpunten omschreven.
Open
Zelfstandig
Verantwoordelijk
Samen
Groei
Hieronder leest u onze eerste kernwaarde OPEN!
Open naar jezelf, naar je omgeving en naar de wereld om je heen.
Wij zijn een openbare school waar ieder kind, ouder en leerkracht welkom is, ongeacht zijn of
haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij staan voor dialoog vanuit een
open grondhouding en respect voor elkaar. Het team straalt uit dat het belangrijk is om respect
voor elkaar te hebben, naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaar op te brengen. Wij staan
voor een open dialoog.

Voorstellen MR-kandidaten
Zoals u in eerdere edities van de Windvlaag heeft kunnen lezen zijn wij, door het aftreden van
Marinus Rijstebil, op zoek naar een nieuw MR-lid. Tot onze vreugde hebben er drie betrokken
ouders zich kandidaat gesteld. Dit betekent dat er verkiezingen zullen plaatsvinden. De
kandidaten zijn:
 Aaldrik de Wit
 Ruth Boxum
 Rien Hofman
Zij stellen zich hieronder en op de achterkant aan u voor. In de bijlage van deze Windvlaag vinden
jullie een stemformulier. Dit formulier mag in de stembus (lees: schoenendoos) bij de
personeelskamer. We hopen dat we veel stemmen mogen ontvangen zodat de uitslag een goede
afspiegeling is van de keuze van onze ouders.

Ruth Boxum-Meijer
Mijn naam is Ruth Boxum-Meijer. Samen met mijn man Alex hebben
we drie kinderen die allemaal volop genieten van het onderwijs op
Windkracht 10. Wij ervaren de Windracht 10 als een fijne school met
oog voor de ontwikkeling voor het kind en onderwijs. Ik zou erg
graag willen meebouwen om de school verder te ontwikkelen aan
de hand van de vijf kernwaarden van windkracht 10. (Open,
zelfstandig , verantwoordelijk, samen en groei).
Reden dat ik mij kandidaat stel is dat ik het belangrijk vind om mee
te denken hoe ieder kind met plezier zijn of haar schooltijd kan
beleven. Ieder kind heeft het recht om erbij te horen voor de volle honderd procent in de klas. Ik
zie het als mijn uitdaging om pestgedrag en/of kinderen die (gedeeltelijk in of buiten de school)
worden buitengesloten tegen te gaan. Wat zou het fijn zijn om binnen Windkracht 10 nog actiever
te kunnen werken aan het volgende standpunt: Ieder kind mag uniek zijn op zijn of haar eigen
wijze. Zowel binnen als buiten de naschoolse activiteiten mogen kinderen zich veilig, gehecht en
geaccepteerd voelen bij hun leeftijdsgenoten.
Met behulp van uw stem zou ik graag de kans willen krijgen om alle bovenstaande zaken te
kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast sta ik open om ook uw belangen te vertegenwoordigen.
We zijn als ouders samen verantwoordelijk om onze kinderen een fijne leer-/en leefklimaat te
bezorgen.

Aaldrik de Wit
Ik ben Aaldrik de Wit, 44 jaar en woon in Emmeloord met
mijn vrouw en drie kinderen. Dylana zit in groep 3, Daniël
zit in groep 2a en Lizz is nu 6 maanden oud. Ik heb een
eigen stratenmakers bedrijf met één personeelslid. Dit
doe ik met veel plezier. Als er wat moet gebeuren op het
schoolplein steek ik graag mijn handen uit de mouwen
om mee te helpen. Zo heb ik onder andere met een paar
andere vaders de speeltoestellen geplaatst op het
onderbouwplein.
Mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor de MR is
als volgt. Ik vind het als ouder belangrijk om betrokken te
zijn bij de school van mijn kinderen. Door mijn rol in de MR zal ik goed inzicht krijgen in het reilen
en zeilen van de school, waardoor ik kan meedenken over beleidsmatige zaken en daarmee een
bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de school. Hier heeft onze directeur Marcel al
ontzettend veel in betekend, dit zou ik graag in stand willen houden. Vuistregel van mij is dat
ondanks de diverse belangen die daarin meespelen, de kwaliteit van het onderwijs en de
zorg/welzijn van de kinderen op de eerste plaats blijven staan. Door de kinderen de meest
optimale mogelijkheden te bieden kunnen ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooien.

Rien Hofman
De gelegenheid doet zich voor een nieuw lid in de MR te
verwelkomen. Een mooie mogelijkheid om als ouder(s)
betrokkenheid te onderhouden.
Voor ons als gezin werd begin van dit schooljaar de grote stap
gemaakt. Onze oudste dochter gaat nu naar de basisschool. De
keuze voor ‘Ods Windkracht 10’ sluit aan bij onze verwachtingen.
Een fijne en veilige leeromgeving is belangrijk om te wennen aan
alle toekomstige keuzes en uitdagingen. Het gaat prima in de
groep en onze dochter neemt het enthousiasme mee naar huis.
Ik stel me dan ook met plezier beschikbaar om ouders te vertegenwoordigen in de MR. In het
kort: mijn naam is Rien Hofman, 41 jaar, geboren in Zwolle, 16 jaar samenwonend met Angélique
in ‘De Zuidert’, twee kinderen (1 en 4 jaar), werkzaam in de IT dienstverlening.

