
open – zelfstandig – verantwoordelijk – samen - groei  

 

 Windvlaag 
Augustus 2020 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
We hopen dat jullie allemaal een mooie vakantie hebben gehad en dat iedereen uitgerust aan het 
schooljaar 2020/2021 gaat beginnen. 
De school is weer netjes ingericht, zodat we goed kunnen starten. 
Het team van Windkracht 10 is er helemaal klaar voor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met alle kinderen, ouders en teamleden gaan we er een mooi jaar van maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Welkom op Windkracht 10 
Vandaag zijn de volgende kinderen bij ons op school begonnen: Hidde Kamphuizen en Jan Toropov 
Nogueira starten beide in groep 1 en Kawthar Boudati komt bij ons in groep 3. We wensen jullie veel 
plezier op Windkracht 10. 
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Nieuwe medewerkers 
Er zijn twee nieuwe teamleden op school. Juf Gianne Hoorn werkt in groep 4 op dinsdag en 
donderdag (samen met juf Inge en juf Astrid) en op woensdag is zij in groep 7/8. 
Meester Yoël Grootoonk start bij ons als ‘trainee’. Een trainee komt van buiten het onderwijs  
(zij-instroom) en volgt nu de PABO. Yoël loopt één dag stage en werkt twee dagen als 
leerkrachtondersteuner in verschillende groepen. 
 
Babynieuws 
Juf Miranda heeft ons het blijde nieuws verteld dat ze zwanger is! Samen met Arjan verwacht ze eind 
februari hun eerste kindje. We wensen juf Miranda een fijne zwangerschap toe! 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in augustus zijn: 
2    Sanna Klappe  16  Moehamed Ahmed Ghazi  
3    Amira De Jong  19  Mila Bosscher 
4    Sebi Recan                21  Hidde Kamphuizen 
10  Bjorn Heeringa  25  Luuk Kamphuizen   
11  Shayno Konuksever  28  Anna Roeven  
14  Vinn Oosterman  31  Jesse Post 
 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
 
Agenda augustus 2020 
17 augustus  Start van het schooljaar 2020/2021. 
18 augustus Juf Atje en juf Monique Frankema zijn jarig! Hieperdepiep hoera! 
25 en 26 augustus Kennismakingsgesprekken. De leerkrachten nodigen alle ouders uit voor een 

kennismakingsgesprek om u als ouder en uw kind beter te leren kennen. 
 
Jaarplanning 
Bij deze Windvlaag ontvangt u ook een jaarplanning met daarin de belangrijkste activiteiten van het 
schooljaar. In de loop van het schooljaar worden er meer activiteiten gepland. Die zullen in de 
Windvlaag of via mails van de leerkrachten worden doorgegeven.   
 
Parro 
Vrijwel alle informatie over school en de groep van uw kind(eren) 
ontvangt u via Parro. Het is belangrijk dat wij uw goede mailadres 
hebben. Als u een nieuw mailadres heeft, wilt u dit dan doorgeven? 
Dit geldt natuurlijk ook voor wijzigingen in adres of telefoonnummer. 
 
Schoolplein 
Het bovenbouwplein is voorzien van prachtige nieuwe speeltoestellen. Het is bijna klaar! Helaas kon 
er afgelopen vrijdag geen kunstgras onder het laatste speeltoestel worden gelegd vanwege de 
enorme hoeveelheid regen die donderdag is gevallen. We verwachten dat dit de komende week wel 
gaat gebeuren. 
In de komende maanden gaan we bekijken hoe we het geheel goed kunnen afwerken en we zullen 
ook kijken wat voor aanpassingen er nodig zijn bij het onderbouwplein. 
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Kennismakingsgesprekken 
Samen en open zijn twee belangrijke kernwaarden van onze school. Wij vinden dit belangrijk voor de 
kinderen, maar zeker ook in de samenwerking met u als ouder/verzorger. Om het schooljaar voor 
alle partijen (kind, ouder, school) zo open mogelijk te laten starten houden we de 
kennismakingsgesprekken al in de tweede schoolweek, op dinsdag 25 en woensdag 26 september. 
Een aantal leerkrachten zal, vanwege een cursus op woensdag, ook nog een andere moment in die 
week plannen.   
De bedoeling van het kennismakingsgesprek is om elkaar beter te leren kennen en om van u en uw 
kind nadere informatie te krijgen. Naast de inhoudelijke overdracht met de leerkracht van vorig 
schooljaar, helpt dit ons om een compleet beeld te krijgen van uw kind. 
Wij vinden het prettig als uw kind aanwezig is bij het gesprek. Kinderen 
kunnen vaak veel over zichzelf vertellen!  
Op deze manier kunnen we een goede gezamenlijke start maken.  
 
Wat kan er in zo’n gesprek aan de orde komen: 

• Algemene informatie over uw kind (Bijvoorbeeld: eigenschappen, hobby’s, 
met welke kinderen speelt het graag, wat kan het goed, wat vindt het 
moeilijk?).  

• Wat is voor ons belangrijk om te weten over uw kind? (Denk aan gedrag, aandacht, hulp).  

• Wat verwacht u of uw kind van de leerkracht?  

• Wat kunnen wij van u verwachten?  
 
De leerkracht zal ook wat algemene informatie over het schooljaar geven en u kunt hierover vragen 
stellen. U krijgt meer uitgebreide informatie over het schooljaar mee na afloop van het gesprek. De 
informatieavond komt hiermee te vervallen. 
 
De uitnodiging voor dit gesprek ontvangt u dinsdag via Parro. 
 


