Windvlaag
November 2018
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Mijn laatste schrijven aan jullie trap ik af met deze Windvlaag. Afgelopen woensdag heb ik mijn
laatste dag op Ods Windkracht 10 binnen stichting Aves gehad. Een bijzondere dag als afsluiting
van een prachtige periode. Vanaf hier wil ik iedereen bedanken voor de komst naar de receptie,
de leuke cadeautjes en de mooie woorden. De grote opkomst heeft me goed gedaan.
Zoals ik regelmatig heb benoemd in dit inleidende schrijven ben ik ontzettend trots op de
ontwikkelingen die Ods Windkracht 10 doormaakt en doorgemaakt heeft. Leerkrachten, kinderen
en ouders die samen optrekken maken deze school tot een succes. Ik ben trots op de vooruitgang
en veranderingen in de school, trots op mijn collega’s, trots op onze kinderen en trots op de
participatie van ouders.
Ik wens iedereen alle goeds toe en hoop nog veel moois over de Windkracht 10 te lezen en horen.
Maak er met elkaar een prachtige school van door elkaar positief tegemoet te treden en anderen
te enthousiasmeren. Door uit te spreken wat de kwaliteiten van deze school zijn en anderen
hierin mee te nemen, krijgen we leuke klassen met kinderen en een school vol betrokken mensen.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Marcel Tuinstra

De leefregel van de maand november
‘Wij troosten elkaar bij pijn of verdriet.’

Agenda november 2018
Woe 7 november

Ma 12 november
Do 15 november
Do 22 november
Ma 26 november
Ma 3 december

Het eerste podium voor de groepen 1/2a, 1/2b, 3 en 4/5 van 11.30 uur tot
12.15 uur. Deze groepen komen allemaal even op het podium om een klein
optreden te verzorgen. U komt toch ook? Dit jaar zullen er nog 3 volgen
(vrijdag 18 januari, woensdag 10 april en vrijdag 7 juni).
Ilse krijgt ontbijt op bed en is de hele dag druk met taarten bakken.
Gefeliciteerd met je verjaardag juf Ilse!
Astrid loopt vandaag de hele dag met haar feesthoed op te stralen. Alvast
van harte gefeliciteerd!
Schoonmaakavond 1, verderop in deze Windvlaag leest u verdere
informatie over de verdeling.
Groep 8 heeft vandaag van 13.00 uur tot 14.00 uur een workshop Whats
app van het Cultuurbedrijf. Deze workshop is op school.
Vandaag ontvangt u de nieuwe Windvlaag!

Gefeliciteerd!
De jarigen in de maand november zijn:
8 nov
Noa Kamphuizen
12 nov
Madalyn Kup
16 nov
Stefan De Oliveira Gomez
18 nov
Albiona Tusha

22 nov
24 nov
28 nov

Rafael de Oliveira Gomes
Lars van Bruggen
Jozua Wiese

Allemaal alvast veel plezier op jullie dag!

Verdeling takenpakket Marcel
Zoals jullie hebben kunnen lezen is in overleg met het team afgesproken hoe de waarneming van
de directietaken plaatsvindt totdat de nieuwe directie wordt aangesteld. Inge Scheper en Ilse
Heida zullen dit samen oppakken in de periode tot aan de kerstvakantie. Zij werken daarvoor
beide elke week een dag extra voor het waarnemen van de directietaken. Ilse zal op de
donderdag extra op school aanwezig zijn en Inge zal op de maandag of dinsdag extra aanwezig
zijn; u kunt op die dagen bij hen terecht voor vragen. Daarnaast mag u uw vraag altijd per mail
stellen (odswindkracht10@aves.nl).
De dagen van Inge in november zijn:
dinsdag 6 november
dinsdag 13 november
maandag 19 november
maandag 26 november
Inge Scheper

Ilse Heida

Nieuw MR-lid
Namens de MR willen wij graag de uitslag bekend maken van
de afgelopen verkiezingen. Allereerst willen wij de drie
kandidaten bedanken dat zij zich beschikbaar hebben gesteld.
Ook waren wij blij verrast met het aantal ouders dat hun stem
hebben uitgebracht. Uit deze stemming is naar voren
gekomen dat Aalderik de Wit ons nieuwe lid mag worden. Wij
wensen Aalderik een fijne tijd in de MR.
Hieronder wil Aarderik zich nogmaals aan jullie voorstellen.
Hallo,
Ik ben Aaldrik de Wit, 44 jaar en woon in Emmeloord met mijn vrouw en 3 kinderen.
Dylana groep 3, Daniël groep 2 en Lizz van 6maand. Ik heb een eigen stratenmaker bedrijf
met 1 man personeel. 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 ook
met een paar andere vaders speeltoestellen geplaatst op het onderbouwplein. 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, daardoor kan ik
meedenken over beleidsmatige zaken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit
van de school. Vuistregel van mij is ondanks diverse belangen die daarin meespelen, de
kwaliteit van het onderwijs en de zorg/welzijn van de kinderen op de eerste plaats horen
te staan en te blijven. Door ze de meest optimale mogelijkheden te bieden zodat de
kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Wassen schoolshirts
Na iedere activiteit slaat de twijfel vaak weer even toe. Moeten we de shirts nou wel of niet
wassen? Om nog jaren in onze nieuwe shirts te kunnen stralen vragen we u om de shirts
ongewassen in te leveren. Zo voorkomen we kleurverschil en kunnen we nog jaren genieten van
onze prachtige shirts. Het wassen en opruimen, wordt door de OR geregeld.

Gevonden voorwerpen
Op 5, 6 en 7 november liggen alle gevonden voorwerpen in de leerruimte op het podium. Komt u
alstublieft even kijken of er iets van uw kinderen tussen ligt. Het varieert van gymschoenen tot
rugzakken.

Schoonmaakavond
Dit schooljaar hebben wij een tweetal schoonmaakdagen ingepland. Wij hebben dit aantal tot
twee terug gebracht in overleg met ons schoonmaakbedrijf. U wordt per gezin ingedeeld. We
zouden het enorm waarderen als we op uw steun kunnen rekenen. Vele handen maken tenslotte
licht werk en zo verbeteren wij met elkaar de leefbaarheid in onze school.
De schoonmaakdagen vallen dit schooljaar op een dinsdag en een donderdag. Mocht u niet
kunnen op de dag dat u staat ingepland, dan is onderling ruilen wenselijk. Geef dit dan even door
aan de leerkracht. U kunt het voor u meest geschikte moment van de dag zelf kiezen. Onze
voorkeur gaat daarbij uit tussen 13.30 uur en 19.30 uur. U mag uw kinderen meenemen als u geen
oppas heeft. Twee uurtjes hulp is al fantastisch! In de bijlage vindt u de verdeling. Mocht u
zichzelf niet op de lijst terugvinden, dan hoor ik het graag.

22 november 2018
1/2a: Familie Wever, Familie De Wit, familie Watar, familie Nabi en familie Bosscher.
1/2b: Familie Hofman, familie Maaks, familie Roeven, familie Klappe en familie Uluc.
3: Familie Janssen, familie Speelman, familie Hoolwerf, familie Wijnand, familie Recan, Dianne
Apeldoorn en Ilona de Haan.
4/5: Familie Konuksever, familie Hessels, familie Sloterwijk, familie Nicola, familie Hussein, Ans
Stegge en familie Veluppillai en familie Bohnmann.
5/6: Familie De Graaf, familie Özcan, familie Vrielink, familie Scheper, familie Van Bruggen, familie
Rook en familie Leupen.
7: Ilse van Mourik, familie Koens, familie Dijkstra, Janet van Eerten, familie Toropova Nogueira en
familie Moes.
8: Familie de Jong, familie Kruseman, familie Sodjo, familie Famau, Manon Kuiper, familie
Koeiman, en familie De Jonge.

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 zelfstandig!

Onafhankelijk zijn van een ander, leert je om te zien wat je zelf kunt.
Wij geloven erin dat elk kind een grote mate van zelfstandigheid kan ontwikkelen. Niet
voor niets is dit één van de vijf pijlers van Dalton. Door de zelfstandigheid van de kinderen
te ontwikkelen stimuleren we probleemoplossend denken. Ook proberen we kinderen in
te laten zien wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes.
Zelfstandigheid ontwikkelen doen we stap voor stap, waarbij we vooral kijken naar de
mogelijkheden van het individuele kind. Het ene kind moet je anders ‘vast houden’ dan
het andere kind. In elke groep zitten kinderen, die op verschillende niveaus werken.
Sommige kinderen hebben extra uitleg nodig, omdat zij de stof moeilijk vinden of omdat
zij al verder kunnen dan de rest van de groep. Tijdens de werkmomenten zijn de kinderen
zelfstandig aan het werk. De leerkracht kan op dat moment individuele instructie geven.
Kinderen mogen elkaar ook helpen. We hebben op school de klassenorganisatie,
zelfstandigheidsbevordering, de wijze van instructie geven, de doorlopende lijnen en de
zorg voor een veilig klimaat in de groep op elkaar afgestemd.

Hieronder nog een aantal foto’s van het afscheid van Marcel.

