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Windvlaag  

Maart 2020 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Deze Windvlaag vliegt bijna letterlijk bij u binnen. Wat een storm hebben we de afgelopen weken 
gehad en ook de regen is heftig! Het grasveld bij het onderbouwplein is veranderd in een 
modderpoel. Als het beter weer wordt, zal het grasveld hersteld worden door het te egaliseren en 
nieuw gras te zaaien. Dan kunnen we er daarna weer volop gebruik van maken. 
De putten in het bovenbouwplein konden de hoeveelheid water niet aan. Als het plein opgeknapt 
gaat worden, hopen we daar ook iets aan te kunnen doen. De plannen voor het plein krijgen steeds 
meer vorm. We gaan er iets moois van maken. 
In maart is ons jaarlijkse schoolproject. Dat zal dit jaar in het teken van muziek staan. Meer 
informatie hierover komt later. We gaan er een muzikale maand van maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in maart zijn: 
1     Larissa Hessels  21     Liset Platje  
2     Fleur Halman   23     Soraya Boxum  
2     Estella Visser  23     Joep Tjepkema  
5     Naud Kamphuizen   24     Sera Leupen  
9     Logan Haighton  24     Jayden Maaks  
11   Ian Zandbergen  24     Aida Repcic  
17   Tobin Meijer  25     Rohan Meijer 
18   Noah Buis  
    
Allemaal veel plezier op jullie dag!
 
Nieuwe kinderen op school 
Op 24 februari is Aaliyah Bojanowska bij ons op school gekomen in groep 4. We wensen haar veel 
plezier op Windkracht 10! 
  
 
 



 

 

Agenda maart 2020 
03 maart  vergadering MR, 19.30 uur op school 
05 maart groep 1/2 gaat naar restaurant van de tennishal (in het kader van het thema 

‘restaurant’ 
06 maart  klassenshow van groep 5/6 
09 maart   t/m 26 maart: schoolproject 
18 maart  open dag Stichting Aves 
18 maart  boomplantdag 
19 maart  vergadering Kinderraad 
27 maart  klassenshow groep 6/7 
30 maart  vergadering OR  
  
Klassenshow groep 5/6  
Vrijdag 6 maart staat de klassenshow van groep 5/6 gepland: ‘De Boevenclub’. De 
kinderen zijn al druk aan het oefenen en het belooft een mooie voorstelling te 
worden! U bent van harte welkom om deze show te komen bekijken. De eerste 
voorstelling is om 11.00 uur en de tweede begint om 11.30 uur. 
 
Coronavirus 
Het coronavirus is sinds vorige week ook in Nederland opgedoken. Hoe gaan we daar als school mee 
om? 
We volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Zij houden de ontwikkelingen in het land en de 
regio in de gaten. Als er speciale maatregelen moeten worden getroffen horen we dat via de GGD. 
Alle informatie over het virus vindt u op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
 
Project 
Het schoolproject van dit jaar heeft als thema ‘muziek’. U ontvangt deze week 
een brief met alle informatie over het project.  
 
Verbouwing Poeisz 
De verbouwing van de supermarkt is in volle gang. Daardoor is het extra druk in 
de straat met grote vrachtwagens en ander groot materieel. De verkeerssituatie is minder 
overzichtelijk.  
Vorige week heb ik, na een melding van een ouder over de extreme drukte, contact gezocht met de 
verantwoordelijke van de supermarkt. Ik heb dit probleem doorgegeven en gevraagd of ze meer 
rekening willen houden met de schooltijden.  
Door het slechte weer van de laatste tijd worden veel kinderen van Windkracht 10 en ’t Kompas met 
de auto naar school gebracht. Ook dat geeft extra drukte. Houdt u met parkeren rekening met de 
beschikbare parkeerplekken? 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


 

 

Oproep Ouderraad 
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. 
Onze Ouderraad is een enthousiaste groep ouders die voor de school van grote waarde is! Zij helpen 
bij de activiteiten die door het jaar heen worden georganiseerd. Om een paar voorbeelden te 
noemen: ze helpen schminken tijdens bijvoorbeeld carnaval, schenken koffie en thee voor ouders 
tijdens een open dag, voorzien de kinderen van limonade en wat lekkers bij het sinterklaasfeest en 
organiseren de avondvierdaagse. 

• Wat wordt van u gevraagd: 
o Vijf tot zes keer per jaar een vergadering bijwonen op een avond. 
o Bij een aantal activiteiten helpen. Dit gaat altijd in overleg: wie kan wel en wie kan niet? 

•  Wat krijgt u hiervoor terug 
o Contacten met een gezellige groep ouders, die het leuk vindt iets op school voor de kinderen 

te doen. 
o Dankbare leerkrachten en enthousiaste kinderen. 

Heeft u belangstelling dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind of aan Monique 
Frankema. Mailen mag ook: odswindkracht10@aves.nl 
 
Nieuwsbrief Kameleon (BSO) 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de Kameleon, de BSO van SKN. 

 
Scholierensport 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw kind vrijblijvend kennis te laten maken met een sport in 
gemeente Noordoostpolder. Een unieke kans om een nieuwe sport te proberen! We hebben een 
uitgebreid aanbod voor groep 1 t/m groep 8. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 maart 2020. Kijk voor het 
aanbod en het aanmelden op www.sportinnop.nl/scholierensport.  
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