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 Windvlaag 
Juli 2020 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
We hebben een bijzonder schooljaar achter de rug. Normaal gaan de kinderen 40 weken naar 
school. Nu zijn dat er minder dan 34 geweest. De andere weken gingen de kinderen ‘thuis naar 
school’. Thuis werd school, papa of mama werd juf of meester en de juf of meester van school gaf les 
op afstand.  
Het heeft een groot beroep gedaan op u als ouder, op de kinderen en op de leerkrachten. Nogmaals 
bedankt voor alle inspanningen!  
We zullen deze situatie niet snel vergeten! 
 
Langzamerhand lijkt alles weer te worden zoals het was. Maar het virus waart nog rond en we 
moeten alert en voorzichtig blijven.  
Eind deze week kan ik u  informeren over de richtlijnen die na de vakantie zullen gelden. Op basis 
van het protocol van de PO-raad worden deze richtlijnen opgesteld door Aves. 
Wat we al weten is dat we na de vakantie weer overgaan op ons oude rooster waarin de kinderen 
tussen de middag naar huis gaan of overblijven.  
De MR heeft een enquête gehouden onder ouders en op basis van de uitslag daarvan is besloten na 
de zomer verder onderzoek te gaan doen naar de invoering van een continurooster. U leest daarover 
verderop meer bij het nieuws van de MR. 
 
Deze week ronden we het schooljaar af.  
Vanmiddag en vanavond spelen de kinderen van groep 8 de sterren van de hemel tijdens de musical. 
Dit doen ze voor een klein publiek, vanwege de beperkende maatregelen. Maar we zullen de 
kinderen zeker in het zonnetje zetten! 
Woensdag om 10.00 uur nemen we echt afscheid van deze groep. We doen dat op het 
bovenbouwplein. Als u komt kijken, neemt u dan de 1,5 meter in acht? 
Donderdag om 14.15 uur nemen we voor zes weken afscheid van de andere kinderen en ook dat 
doen we voor alle kinderen op het bovenbouwplein. U mag op het schoolplein wachten als u 
rekening houdt met de 1,5 meter. 
 
En dan kan de vakantie beginnen. Ik wens iedereen veel zon en fijne weken!  
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
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Gefeliciteerd! 
De jarigen in juli zijn:     De jarigen in augustus zijn: 
3    Feyza Abduhakimova   2    Sanna Klappe   
6    Lucas Nicola     3    Amira De Jong 
9    Abdi Mohamed Ahmed     4    Sebi Recan 
15  Daphne Zijnstra     10  Bjorn Heeringa 
18  Aaliyah Moes       11  Shayno Konuksever 
22  Nora Meijer     14  Vinn Oosterman 
27  Mubina Abduhakimova    16  Moehamed Ahmed Ghazi 
31  Alexander Janse     19  Mila Bosscher 
31  Daniël de Wit     25  Luuk Kamphuizen 

28  Anna Roeven 
31  Jesse Post 

 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
 
Agenda juli 2020 
01 juli  Om 10.00 uur nemen we echt afscheid van de kanjers van groep 8! Dat doen we op het  
             bovenbouwplein.  
02 juli  De vakantie begint voor alle kinderen om 14.15 uur. We zwaaien alle kinderen uit vanaf het  
             bovenbouwplein. Ook de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 verlaten om 14.15 uur de    
             school via de hoofdingang.  
03 juli  t/m 16 augustus  We gaan allemaal genieten van de zomervakantie. Veel plezier! 
20 juli  juf Inge Scheper is jarig! Een fijne verjaardag! 
 
Groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs 
Mubina, Ashley, Tahira, Keno, Matheo, Jesse, Binne, Jasper, Rihanna, Len, Thomas, Tobin, Aaliyah, 
Natacha, Jayden, Fardau, Tess, Myronn en Jozua gaan Windkracht 10 verlaten. Zij maken de volgende 
stap naar het Voortgezet Onderwijs. We wensen jullie allemaal heel erg veel succes en plezier op 
jullie nieuwe school! 
 
Naar een andere school 
Na de zomervakantie zal Gerben Buitink uit groep 3 ons verlaten. We wensen hem veel succes op de 
Zonnebloemschool! 
 
Afscheid teamleden 
Vorige week hebben we het afscheid van juf Betty, juf Inge en juf Marieke gevierd met een lach en 
een traan. We wensen juf Betty veel plezier op OJS de Zevensprong in Emmeloord, juf Inge veel 
plezier op de St. Martinusschool in Vollenhove en juf Marieke veel plezier op de  IKC Scholtens in 
Wolvega! Bedankt voor alles wat jullie voor ods Windkracht 10 hebben gedaan! 
 
Welkom op Windkracht 10 
Loulia Nabi is op 24 mei 4 jaar geworden en zal na de zomervakantie bij ons op school starten. Linne 
Klappe is op 11 juni 4 jaar geworden en zij is begonnen in groep 1. We wensen hen veel plezier bij 
ons op school! 
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Nieuwe website 
Onze nieuwe website is deze week online gegaan. Het is nog niet helemaal af. Er moeten 
bijvoorbeeld nog recente foto’s geplaatst worden. We zijn blij met de frisse uitstraling. Neemt u 
gerust een kijkje op https://www.odswindkracht10.nl/ 
 
Vernieuwing schoolplein bovenbouw 
In de laatste vakantieweek wordt begonnen met het opknappen van het bovenbouwplein. Dit zal 
één tot twee weken duren en dan kunnen we gaan genieten van mooie nieuwe speeltoestellen! 
 
Cameratoezicht 
Deze week zijn er nieuwe camera’s geplaatst van een betere kwaliteit dan de vorige. We hopen dat 
deze camara’s zullen helpen om de overlast op het plein tegen te gaan. 
 
Oproep leden OR 
De Ouderraad is een enthousiaste groep ouders die helpt bij 
het organiseren van diverse activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, kerst en sportdag. Het is ontzettend fijn dat 
deze ouders zich op deze manier willen inzetten voor de 
school. We kunnen niet zonder hen! 
Voor het volgend schooljaar is de OR op zoek naar nieuwe 
ouders die het leuk vinden hun steentje bij te dragen aan 
verschillende activiteiten.  
Wat wordt er van u gevraagd? 
o Het bijwonen van ongeveer zes vergaderingen per jaar. 
o Bij een aantal activiteiten op school helpen. U hoeft niet 

altijd te kunnen. Onderling wordt afgesproken wie bij 
welk feest kan helpen. 

Wat krijgt u ervoor terug 
o Een groepje enthousiaste mensen. 
o Blije leerkrachten en kinderen! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de OR-leden: Char Moes, Daniël Wessels, Roderick 
Kamphuizen, Niels Kamphuizen, Sonja Roossien, Klaas Zandbergen, Mirjam Zandbergen, Martine 
Palland.  
 
Nieuws van de MR 
De laatste MR vergadering van dit jaar was in veel opzichten zeer interessant. We waren zeer 
benieuwd naar de reacties op ons continuroosteronderzoek. Een continurooster is duidelijk als 
voorkeur aangewezen door de ouders. De verdeling is als volgt: Ja 75%, Nee 16%, Geen mening 9%. 
Ook het aantal reacties zijn wij blij mee en ligt op 89%. Een mogelijk definitieve aanpassing van het 
rooster vraagt tijd voor afstemming in de onderwijsketen. De planning van ouders vraagt ook tijd 
voor aanpassing en er zijn nog vragen te beantwoorden. Gebruikelijk zien we bij andere scholen dat 
dit een half tot heel jaar in beslag kan nemen. Een eerste stap is gezet.  
 
 
 
 

https://www.odswindkracht10.nl/
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In de vergadering hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt de kinderraad aan het woord te 
laten over de ervaring met het tijdelijke continurooster. De kinderen vonden het fijn en de voorkeur 
komt overeen met de ouders. Kinderen noemen rust en meer tijd in de middag buiten school als 
prettig. Lunchen op school overwegend leuk, toch enkel ook als nadeel.  

De vergadering met de kinderraad was aan het begin van het schooljaar gepland. Wij doen dat één 
keer per jaar om de activiteiten te evalueren, vooruit te kijken en er allen wat van te leren. Fijn om 
de betrokkenheid van de kinderen te ervaren.  

Door het jaar heen zijn er voldoende interessante onderwerpen voor de MR vergaderingen. Het is 
leerzaam en geeft veel inzicht in ons onderwijs. Begin volgend schooljaar komt ruimte voor een 
nieuw ouderlid. Informatie volgt na de zomervakantie. Eerst genieten van onze vakantie!  

Zuidert zoekt 
De werkgroep ‘Zuidert zoekt’ heeft zaterdag een 11 juli een klusdag. Deze groep gaat rondom ’t 
Kompas en Windkracht 10 snoeien en onkruid verwijderen. Daar zijn we heel blij mee!  
Extra hulp is van harte welkom. Wilt u meehelpen? Er wordt om 9.30 uur verzameld op de pleinen 
tussen beide scholen.  
 
Nieuwsbrief van de Kameleon (BSO) 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de Kameleon. 
 
Activiteiten voor in de vakantie:  
Er worden in de omgeving allerlei leuke activiteiten 
georganiseerd voor in de zomervakantie: 

• In de bibliotheek 
www.flevomeerbibliotheek.nl/zomerweek 
 

• Door Carrefour 
Carrefour gaat op Zomertour! Doe je mee? 
Nog een paar weken en het is alweer zomervakantie! Door de maatregelen omtrent COVID-19 
gaan nog steeds veel activiteiten niet door. Misschien hadden jullie een vakantie gepland of 
leuke uitstapjes die nu niet door gaan of onzeker zijn. 
Daarom organiseert Carrefour in samenwerking met Stichting Vakantieactiviteiten, 
Huttenbouwweek en de Kidsweek in de zomervakantie een Zomertour met activiteiten voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar langs alle dorpen en wijken! Is uw kind een echte Robinson? Ga dan 
met ons op zoek naar de schat. Deelname is geheel gratis, aanmelden van uw kind is verplicht en 
kan tot uiterlijk 3 dagen van te voren en kan via  
https://www.sportinnop.nl/carrefour-zomertour-2/  
 

• Verzameld door kidsproof Flevoland 
https://kidsproof.us4.list- . Klik op de link en selecteer Flevoland voor de activiteiten in 
Flevoland. 

 

 

http://www.flevomeerbibliotheek.nl/zomerweek
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