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Windvlaag
Juni 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),
U ontvangt deze Windvlaag in de vierde week waarin we met halve groepen naar school gaan. De
kinderen en teamleden hebben zich snel aan deze situatie aangepast.
Nu staan we voor de volgende verandering: vanaf 8 juni gaan we weer allemaal naar school. Toch
zullen de omstandigheden nog anders zijn dan voor 13 maart. Hoe de situatie van 8 juni tot de
zomervakantie zal zijn, leest u in de aparte brief die wordt meegestuurd.
Het schooljaar loopt snel ten einde en daarom moeten we ook naar het volgende schooljaar kijken.
Ik verwacht u vrijdag een brief te kunnen sturen met de groepsverdeling en de inzet van de
leerkrachten in het schooljaar 2020-2021.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Monique Frankema
Gefeliciteerd!
De jarigen in juni zijn:
4 Rianne Baartse
4 Christiaan Janse
5 Tygo Dijkstra
8 Tygo Wijnand
11 Erik Recan
13 Sanne van Steenbergen

13 Fardau van der Veer
20 Marilou Hofman
20 Natacha Toropova Nogueira
23 Pelan Hussein
25 Matheo Boxum
25 Binne Dijkstra

We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag!
Naar een andere school
De afgelopen maand hebben twee leerlingen uit groep 6/7 afscheid genomen van Windkracht 10.
Valk is begonnen op de Paulusschool in Rutten. Een school die veel dichter bij zijn huis is.
Lars gaat deze week beginnen op de Albert Schweitzerschool, omdat hij gaat verhuizen en daar in de
buurt gaat wonen. We wensen Valk en Lars veel plezier op hun nieuwe school!
Agenda juni 2020
6 juni juf Monique van Uden jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag!
14 juni juf Betty is jarig. Hieperdepiep hoera!
30 juni musical groep 8
1 juli
afscheid groep 8. We nemen met alle kinderen afscheid van groep 8
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Schoolplein bovenbouw
We zijn blij u te kunnen melden dat er op korte termijn een grote verandering op het
bovenbouwplein staat te gebeuren. Er is in overleg met Aves geld vrijgemaakt voor een opknapbeurt
met nieuwe speeltoestellen. De ideeën die de kinderen van de midden- en bovenbouw hadden voor
speeltoestellen zijn in het plan meegenomen.
Als alles had meegezeten was het plein al klaar geweest. Helaas gooide corona roet in het eten. We
zijn nu nog even met de leverancier in overleg wanneer één en ander gerealiseerd kan worden.
Daarover informeren we u later.
Nieuws van de MR
De MR heeft deze maand via Teams mogen vergaderen. Zo willen we weer een aantal onderwerpen
graag onder de aandacht brengen.
Magnus Bohmann heeft zijn termijn erop zitten. Dat betekent dat er komend schooljaar een plek vrij
komt bij ons in de MR. Vindt u het leuk om mee te denken op schoolniveau, beleidsstukken te
bekijken en op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan school? Eind september volgt een
uitnodiging.
We hebben weer een aantal beleidsstukken met elkaar mogen bekijken. Onder andere het
‘medewerkerstevredenheidsonderzoek’. De MR was erg trots om te lezen dat de leerkrachten van
Ods Windkracht 10 zeer tevreden zijn met de gang van zaken hier op school. Hierbij kunt u denken
aan werkdruk, goede sfeer en de goede contacten met ouders en personeel onderling.
Afgelopen jaar hebben wij als MR regelmatig gesproken over een continurooster. Door de corona
omstandigheden hebben jullie nu al ervaren hoe het is om met een continurooster te werken.
Binnenkort ontvangt u vanuit de MR de vraag wat u van een continurooster vindt. Wij zijn
nieuwsgierig naar uw bevindingen en of dit iets is voor in de toekomst op onze school.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de leden van de MR
(Rien Hofman, Aaldrik de Wit, Magnus Bohmann, Sia Wentink, Corien van de Belt en Miranda
Oosting)
Nieuws van het wijkplatform
Eind 2019 hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 een ontwerp gemaakt voor een verkeersbord.
Deze borden zijn ondertussen geleverd en zouden eind maart geplaatst worden en feestelijk onthuld
in bijzijn van de wethouder.
Helaas heeft dit door de Corona Crisis geen doorgang gekregen.
In overleg met beide scholen, de gemeente Noordoostpolder en het wijkplatform is besloten om de
feestelijke onthulling te verplaatsen naar het volgende schooljaar.
Via de nieuwsbrief houden wij u weer op de hoogte.
Nieuwsbrief van de Kameleon (BSO)
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de Kameleon.

