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Windvlaag
September 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
U ontvangt vandaag alweer de tweede Windvlaag van het schooljaar.
We hebben in alle groepen een goede start gemaakt en iedereen heeft zijn draai weer gevonden.
Na de heftige coronacrisis met allerlei beperkingen is het naar school gaan bijna weer normaal.
Helaas geldt dat nog niet voor alles en mogen we u bij het brengen van de kinderen nog steeds niet
in school laten.
Verder hebben we te maken met de regel dat kinderen en volwassenen bij verkoudheidsklachten
en/of koorts thuis moeten blijven. We krijgen daar veel vragen over en we merken dat we het lastig
vinden om hierin allemaal dezelfde adviezen te geven.
In de bijlage vindt u een beslisboom voor kinderen die neusverkouden zijn. Deze beslisboom kan
helpen om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan. Let op: er is er een voor kinderen van 0
t/m 6 jaar (voor ons voor groep 1 en 2) en voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (voor groep 3 tot en met
8).
En verder is belangrijk:
o Is er sprake van koorts en/of benauwdheid van huisgenoten: dan blijft iedereen thuis.
o Is er sprake van milde klachten van huisgenoten dan hoeft iemand zonder klachten niet thuis te
blijven.
o Het advies is om te laten testen bij klachten (dit geldt vooral voor volwassenen).
o Iemand moet 24 uur klachtenvrij zijn om weer naar school/werk te mogen.
Bij twijfel adviseren we uw kind thuis te houden.
Als uw kind twee tot drie dagen thuis is, is het niet nodig om het schoolwerk thuis te doen. Als het
langer nodig is om thuis te blijven, kan in overleg met de leerkracht gekeken worden of er werk thuis
gemaakt kan worden.
Ook voor leerkrachten is het lastig om te bepalen of ze wel of niet kunnen werken. We zijn het niet
gewend ons ziek te melden bij een eenvoudige verkoudheid. In het komende periode, als de herfst
zijn intrede doet, kan het zijn dat leerkrachten zich eerder ziek moeten melden. We zullen altijd eerst
proberen een invalkracht voor de groep te zetten, maar het wordt steeds moeilijker invallers te
vinden. We hopen te voorkomen dat groepen kinderen thuis komen te zitten.
Laten we goed op elkaar letten en voorzichtig zijn!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Monique Frankema
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Gefeliciteerd!
De jarigen in september zijn:
3
Lucas Avdalyan
28
Naomi de Graaf
29
Selena Baartse
29
Shaylee Konuksever
29
Teun van Steenbergen
We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag!

Welkom op Windkracht 10
In de eerste schoolweek is Emma Cottam bij ons in groep 2 gestart. We wensen haar veel plezier bij
ons op school.

Even voorstellen
Juf Gianne stelt zich voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Gianne Hoorn, ik ben 25 jaar en kom uit Wanneperveen. Afgelopen
november ben ik afgestudeerd aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Hierna ben ik
meteen aan de slag gegaan bij Aves. Aankomend schooljaar ben ik op dinsdag,
woensdag en donderdag op de Windkracht 10. Dinsdag en donderdag bij groep 4
en woensdag ochtend voor groep 7 en 8. Ik heb er heel veel zin in! Afgelopen
week heb ik een positieve eerste indruk gekregen van de school wat er ook voor
zorgt dat ik met veel plezier heen ga. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd
mailen: g.hoorn@aves.nl en wellicht zien we elkaar binnenkort op het
schoolplein!
Vriendelijke groet,
Gianne Hoorn
Meester Yoël stelt zich voor:
Hallo, mijn naam is Yoël Grootoonk. Ik ben 23 jaar oud en tweedejaars
pabostudent van de Katholieke Pabo Zwolle.
Dit jaar zal ik 4 dagen op ODS Windkracht 10 te vinden zijn. Op maandag,
woensdag en donderdagochtend ben ik voornamelijk te vinden in groep 5/6 en
7/8. Hier werk ik als leerkrachtondersteuner om kinderen, juffen of meesters
extra te helpen. Op de dinsdag loop ik stage in groep 7/8.
In het dagelijks leven vind ik het leuk om te volleyballen en naar de sportschool
te gaan. Als hobby bedrijven wij thuis de duivensport.
Ik kijk uit naar aankomend schooljaar en hoop er een super leuk en leerzaam
jaar van te maken!
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Agenda september 2020
15 sept. Speldag groep 1 tot en met 4 in het Voorsterbos
16 sept. Speldag groep 5 tot en met 8 in het Belevenissenbos
17 sept. Meester Joost is jarig. Van harte gefeliciteerd!
17 sept. De schoolfotograaf komt op school. Nadere informatie volgt
21 sept. t/m 2 oktober Citotoetsen in de groepen 4 tot en met 8
23 sept. Start Kinderpostzegelactie
In de jaarkalender staat een sport-en speldag op 9 september gepland. Deze dag is verplaatst naar 15
september voor groep 1 tot en met 4 en 16 september voor groep 5 tot en met 8. U heeft hierover
een Parrobericht ontvangen.
Schoolfotograaf
Op donderdag 17 september komt de schoolfotograaf. Hij zal van alle groepen een groepsfoto
maken en van alle kinderen een portretfoto. Broertjes en zusjes worden ook samen op de foto gezet.
Er is een mogelijkheid om een foto te laten maken met broertjes en zusjes die nog niet of niet meer
op school zitten. Dat doen we tussen 8.00 uur en 8.45 uur. U moet zich daar wel even voor
aanmelden door een mail te sturen aan m.frankema@aves.nl (uiterlijk 15 september).
Citotoetsen
In de periode van 21 september tot en met 2 oktober zullen in de groepen 4 tot en met 8 Citotoetsen
worden afgenomen. Dit zijn de toetsen die we normaal gesproken in mei/juni afnemen, maar die zijn
toen niet doorgegaan. Door de periode van thuisonderwijs en daarna met halve groepen op school
zou het kunnen zijn dat we aanpassingen moeten doen in de leerstof. Dat kunnen we goed bepalen
als we naar de resultaten van de toetsen kijken.
Lessen Leren Leven
De Lessen Leren Leven zijn weer gestart. De gastdocenten komen lessen geven in
de groepen 3 tot en met 8. Het thema van deze periode is ‘Tijd’. In de ouderbrief in
de bijlage vindt u meer informatie over deze lessen.
Parro
U kunt zelf in Parro aangeven of u akkoord gaat met het gebruik van beeldmateriaal
(foto’s/filmpjes). In een Parrobericht heeft u een brief ontvangen hoe u dat kunt
instellen. Als u vragen heeft, kan de leerkracht u helpen.
Schoolplein/cameratoezicht
Kort voor de zomervakantie zijn op beide pleinen nieuwe bewakingscamera’s opgehangen. We
merken dat dit nog geen effect heeft op rondhangende jongeren. Het plein is openbaar terrein en is
toegankelijk tot 21.00 uur. Het rondhangen is niet direct een probleem. Wat wel een probleem is, is
de rotzooi die achtergelaten wordt. We blijven met de politie en gemeente in gesprek, maar dit
probleem blijft lastig aan te pakken.
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Gevraagd: ouders die willen helpen ‘luizenpluizen’
We hebben een vaste groep ouders die na iedere vakantie alle kinderen controleert op hoofdluis.
Daar zijn we heel blij mee, want het is fijn als de school hoofdluisvrij blijft!
Een aantal ouders is gestopt, omdat hun kind nu van school is. Daarom wordt er gezocht naar ouders
die mee willen helpen om de school hoofdluisvrij te houden. Wilt u helpen? Stuur dan een berichtje
aan m.frankema@aves.nl.
Gevraagd: ouders voor de Ouderraad
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!
De OR is 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. Een mail naar m.frankema@aves.nl mag ook.

