Windvlaag
Mei 2018
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De meivakantie hebben we inmiddels afgesloten. Ik hoop dat de batterijen zijn opgeladen voor
het laatste blok. Een relatief lange periode waarin onder andere de schoolreizen, Avond4daagse,
sponsorloop, Snappet en de eindmusical van groep 8 op de planning hebben staan.
Zoals u vast inmiddels hebt gezien zijn de werkzaamheden aan het plein van de onderbouw
afgerond. Met het plaatsen van het nieuwe hek en de zandbakrand denken we dat het
schoolaanzicht erop vooruit is gegaan. Daarnaast is dit hek veiliger doordat er geen kapot
ijzerdraad meer hangt en zal het zand niet bij iedere regenbui de straat op stromen. De bosschage
om de school wordt de komende tijd aangepakt door de gemeente.
Zoals u hierboven kunt lezen gaan wij een proef doen met Snappet. Iedere leerling in groep 5 t/m
8 zal zijn/haar rekenverwerking middels een eigen tablet doen. Doordat zij hier directe feedback
op ontvangen kan ons onderwijs nog effectiever worden. Verscheidene scholen gingen ons voor
en meerdere studies hebben bewezen dat er absoluut winst is te behalen met deze werkwijze.
Deze test zal niet leiden tot een veranderend aanbod aangezien onze instructiemomenten
hetzelfde blijven voor de kinderen. Mocht u meer informatie over Snappet willen verwijs ik u naar
www.snappet.nl
Tot slot wil ik nog even met u terugkijken op de Koningsspelen. Wij kijken terug op een prachtige
dag waarbij we de kinderen hebben zien genieten. De afwisseling tussen de schoolse activiteiten
en de ontmoeting met de buurschool was goed. Ik denk dat we met elkaar tevreden mogen zijn
over de organisatie en uitvoering van deze viering. We willen alle betrokken ouders nogmaals
bedanken voor de tomeloze inzet, het meedenkende karakter en jullie flexibiliteit. Zonder jullie
zijn dit soort evenementen niet te organiseren.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Marcel Tuinstra

Gefeliciteerd!
De jarigen in de maand mei zijn:
5 mei
Chris Lagendijk
6 mei
Sven voor den Dag
11 mei
Lizzy Speelman
17 mei
Akram Kareem
18 mei
Tomas Platje
26 mei
Tess Vrielink

28 mei
28 mei
30 mei
30 mei
31 mei

Michel de Oliveira
Cas Vrielink
Divano Winters
Cas Voogd
Femke van Dekken

Allemaal alvast heel veel plezier op jullie dag!

De leefregel van de maand mei:
‘Wij doen wat we zeggen.’
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Agenda mei 2018
Ma 14 mei
Di 15 mei
Woe 16 mei
Do 17 mei
Ma 21 mei
Vrij 25 mei
Ma 28 mei
29 & 30 mei
Do 31 mei
Woe 1 juni

We hopen alle kinderen weer te verwelkomen na een fijne vakantie.
Groep 8 heeft vandaag het praktisch verkeersexamen. Succes allemaal!
Aves-dag voor alle leerkrachten, de kinderen zijn vrij!
Vandaag mag Marcel de hele dag met zijn feestneus op lopen. Van harte
gefeliciteerd!
Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vandaag vrij.
Sponsorloop, start om 10.30 uur.
Ilse gaat vandaag naar een bijeenkomst van ons Daltonnetwerk en is
hierdoor afwezig op school. Marleen zal haar vervangen in groep 5.
Schoolkorfbaltoernooi, nadere informatie voor de spelers volgt.
Groep 1 en 2 gaan vandaag met de bus op schoolreis naar de Drentse Koe
in Ruinerwold.
Nieuwe Windvlaag

Nieuwe kinderen op school
Wij mogen deze maand Lizzy Speelman (zusje van Orpheo) en Chris Lagendijk verwelkomen op
Ods Windkracht 10. Wij wensen jullie ontzettend veel (leer)plezier op onze school.

School-enquête
De scholen van Aves voeren van 22 mei tot 8 juni een onderzoek uit om op een eenvoudige en
snelle manier in beeld te krijgen of de voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed
onderwijs binnen de school aanwezig zijn.
Goed onderwijs wordt ingekleurd door de kwaliteit van personeel, de invulling van het
leiderschap, de samenwerking met ouders en omgeving en de wijze waarop de school werkt aan
kwaliteit en vernieuwing. Alle leerkrachten, de schoolleider en een aantal ouders (uit bijvoorbeeld
MR/schooladviescommissie e.d.) worden uitgenodigd om hun mening hierover te geven.
Vervolgens worden de uitkomsten samen besproken.
Het rapport, in combinatie met het gesprek, geeft een beeld of wij vinden dat de voorwaarden
voor kwalitatief goed onderwijs zijn ingevuld en in welke mate. Dit geeft ons weer informatie die
wij kunnen gebruiken bij het schrijven van ons nieuwe schoolplan. Het schoolplan is een
kwaliteitsdocument waarmee een school voor zichzelf en anderen aangeeft waar zij staat en wat
de school in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen wil bereiken
(onderwijskundig, m.b.t. personeelsbeleid en de bewaking en verbetering van de kwaliteit).
De applicatie Mijnonderzoekcentrum biedt naast de School-enquête ook mogelijkheden voor
afname van een Ouder-enquête en een Leerling-enquête. De laatste is al afgenomen en de Ouderenquête wordt volgend schooljaar afgenomen en naast de uitslag van deze School-enquête
gelegd.

Gevraagd
In groep 4 zijn ze op zoek naar een radio-cd speler. Heeft u er toevallig eentje over, eventueel
tegen betaling, die we mogen gebruiken?
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Koningsspelen

Uit de kinderraad
Sponsorloop vrijdag 25 mei 2018
Het is bijna zover, de kinderen van Windkracht 10 zijn fanatiek op zoek naar sponsoren en hebben
nog 10 dagen de tijd om hun briefje vol te krijgen, succes! Sommige kinderen hebben zelf een 2de
brief nodig. Top! Hoe meer sponsoren, hoe meer geld er te besteden is.
De 2 doelen van dit jaar zijn:
Nieuwe schoolshirts met een nieuw logo!
&

Zet vrijdag 25 mei in je agenda, neem zoveel mogelijk supporters mee en kom ons aanmoedigen!
Wij starten om half 11 bij het buurthuis de Brulboei!
De Kinderrraad.

Schoolreizen
De data voor de schoolreizen zijn bekend. De eerste kinderen die op schoolreis gaan zijn de
groepen 1 en 2. Zij gaan op 31 mei naar de Drentse Koe in Ruinerwold.
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 blijft nog een paar dagen geheim, maar is tijdens de
meivakantie door de leerkrachten als zeer geschikt bevonden. We hopen op prachtig
schoolreisweer. Meer informatie ontvangt u te zijner tijd van de leerkrachten.
We verzoeken we de ouder(s)/verzorger(s) die de ouderbijdrage nog niet overgemaakt hebben
om dit spoedig te doen.
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