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 Windvlaag 
Oktober 2020 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Het weer is omgeslagen, de herfst is begonnen. 
De afgelopen periode is voor mijzelf hectisch en verdrietig geweest en ik was de eerste weken weinig 
op school. Ik vond het prettig om na het afscheid van mijn man snel weer aan het werk te gaan. De 
kinderen, collega’s en het werk op school geven me afleiding.  
Ik wil u nogmaals bedanken voor alle blijken van medeleven. Dat heeft me goed gedaan! 
 
Oktober is een relatief rustige maand op school waarin we natuurlijk ook nog een weekje vrij zijn. 
Het team is bezig met een training voor een optimaal gebruik van de nieuwe rekenmethode 
Pluspunt. En daarnaast volgen we een training voor goed onderwijs in begrijpend luisteren en 
begrijpend lezen. We worden voor beide vakgebieden begeleid door externe adviseurs. 
 
Verder zijn we de mogelijkheid van een continurooster nader aan het onderzoeken. De MR vertelt 
daar in deze Windvlaag iets meer over. 
 
We hebben gelukkig nog weinig te maken gehad met afwezige leerkrachten door coronaklachten. 
We hopen dit zo te houden, maar dat valt helaas niet te voorspellen. In school blijven we voorzichtig 
en hopen er het beste van! 
De landelijke maatregelen zijn sinds afgelopen maandag weer aangescherpt. Als er nog 
veranderingen voor school zullen komen, houden we u daar uiteraard van op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in oktober zijn: 
 

3 Noa Voogd 16 Josef Al Khafaji 
6 Baris Altin 18 Jimmy Wijnand 
8 Emma Cottam 22 Orpheo Speelman 
14 Jadiël Uithof 23 Amy Wiersma 
14 Saar Doorn 27 Safiye Özcan 
15 Bassim Essahli   

 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
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Welkom op Windkracht 10 
Op 14 oktober wordt Saar Doorn 4 jaar. Zij zal op maandag 19 oktober in groep 1 starten. We wensen 
haar heel veel plezier op Windkracht 10. 
 
Agenda oktober 2020 
t/m 9 okt. Kinderboekenweek 
8 okt.  MR-vergadering, 19.30 uur op school 
9 okt. Omdat we niet veel ouders tegelijk in de school mogen toelaten, hebben we een 

alternatieve afsluiting. U ontvangt vandaag een filmpje met een impressie van wat 
we allemaal hebben gedaan. 

12 okt. t/m 16 okt. Herfstvakantie 
22 okt. Vergadering Kinderraad 
26 okt. Juf Miranda is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd! 
26 okt. t/m 30 okt. Voorlopige adviesgesprekken voor groep 8. Inschrijven kan binnenkort 

via Parro. 
30 okt. Juf Sia is jarig! Hieperdepiep hoera! 
 
Kinderpostzegelactie 
Groep 8 heeft meegedaan aan de Kinderpostzegelactie. Ook dit jaar heeft iedereen weer goed zijn 
best gedaan om zoveel mogelijk geld om te halen voor het goede doel: zorgen dat kinderen in 
kwetsbare situaties een veilig thuis krijgen. 
 
Even voorstellen: de nieuwe Kinderraad 
We hebben weer een nieuwe Kinderraad! De Kinderraad is gekozen uit de kinderen van de groepen 5 
t/m 8 en bestaat uit: Joep, Rafael, Kayla, Naomi, Sanne, Milan, Sara en Ghazal (helaas niet op de 
foto). 
De Kinderraad komt ongeveer één keer per vijf weken bij elkaar samen met juf Sia. Zij vergaderen 
dan over allerlei zaken die voor de kinderen belangrijk zijn op school. 
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Citotoetsen 
De Citotoetsen zijn in juni niet doorgegaan en verplaatst naar september. U ontvangt volgende week  
een brief met meer informatie over deze citotoetsen. 
 
Nieuws uit de MR 
Op donderdag 10 september heeft de MR weer voor het eerst vergaderd. Dit schooljaar is er gestart 
in een nieuwe samenstelling. Leerkracht Miranda Oosting is na drie jaar afgetreden en haar opvolger 
is Joost Visscher, de leerkracht van groep 5/6.  
Ook in de oudergeleding heeft een wisseling plaatsgevonden. Magnus Bohnmann heeft de MR 
verlaten en zijn vervanger is Marc Brand. Marc stelt zich in deze Windvlaag aan u voor. Via deze weg 
willen wij Miranda en Magnus bedanken voor hun inzet voor de MR van onze school. 
 
Continurooster 
In de Windvlaag van juli 2020 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de enquête die u 
als ouder heeft ingevuld over het continurooster. Een voorkeur voor een continurooster is door 
ouders duidelijk aangegeven. Bij een aantal ouders leven er nog vragen. 
De stap naar een continurooster is niet zomaar gemaakt. In dit schooljaar gaat de MR uitzoeken wat 
de consequenties zijn van een continurooster voor onze school. Hierbij moet u denken aan 
schooltijden en kosten voor naschoolse opvang en/of gastouders. 
Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen en voor vragen kunt u altijd bij één van de MR-
leden terecht. 
  
Nieuw MR-lid 
Marc Brand heeft zich enige tijd geleden verkiesbaar gesteld voor de 
medezeggenschapsraad. Omdat hij de enige kandidaat was, is hij toegetreden tot 
de MR. 
Hieronder stelt hij zich voor: 
Mijn naam is Marc Brand, ben 35 jaar en woon samen met Martine in de wijk “De 
Zuidert” van Emmeloord. Samen hebben wij een dochter Lisa (5) en een zoontje 
Daan(3). Lisa zit op dit moment in groep twee en Daan moet nog even geduld 
hebben voordat hij mag starten. 
 
Ik heb bij verkiesbaar gesteld, omdat ik graag als ouder betrokken wil zijn bij wat 
er speelt op school. Het basisonderwijs is een belangrijke start voor onze kinderen. Ik vind het dan 
ook belangrijk om met elkaar te werken aan de groei en ontwikkeling van deze leuke school. 
 
Invulling zwangerschapsverlof juf Miranda 
Vanaf 1 februari zal juf Miranda met zwangerschapsverlof gaan. Gelukkig hebben we haar vervanging 
al kunnen regelen. Juf Gianne zal op dinsdag tot en met vrijdag vervangen en juf Astrid is er op 
maandag. Voor de ondersteuning die Gianne nu in groep 4 biedt, zijn we nog op zoek naar iemand 
anders. 
 
 
 
 



open – zelfstandig – verantwoordelijk – samen - groei  

 

 
 
Van het wijkplatform 
Eindelijk is het dan zover: 22 oktober aanstaande zullen de verkeersborden worden onthuld. 
Kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben vorig jaar meegedaan aan een ontwerpwedstrijd 
voor verkeersborden waarmee aandacht wordt gevraagd voor veilig rijgedrag in de wijk. 
De twee borden zullen worden onthuld door de wethouder, Anjo Simons, samen met de groepen 
waar de leerling van de winnende tekening in zit. Er is één winnaar van ’t Kompas en één winnaar 
van Windkracht 10. 
Als wijkplatform zijn wij er erg trots op dat ondanks de corona dit door kan gaan. 
 
Parro 
U kunt zelf in Parro aangeven of u akkoord gaat met het gebruik van beeldmateriaal (foto’s/filmpjes). 
In een eerder Parrobericht heeft u een brief ontvangen hoe u dat kunt instellen. Als u vragen heeft, 
kan de leerkracht u helpen. We gaan ervan uit dat als u geen voorkeur aangeeft u toestemming geeft 
voor het gebruik van beeldmateriaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 


