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Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
We leven in een bijzondere tijd waarin veel dingen anders gaan dan we gewend zijn. En ook in een 
tijd waarin regels vrij plotseling kunnen veranderen. Dat vraagt van iedereen aanpassingsvermogen.  
 
Het voelt nog steeds raar dat u de school niet zomaar in kunt lopen en dat we ouders alleen bij het 
hek of telefonisch kunnen spreken. We vinden het fijn dat we Parro als communicatiemiddel 
gebruiken, waardoor we toch snel contact met elkaar kunnen hebben. 
 
De kinderen hebben, eenmaal in school, weinig last van alle beperkende maatregelen. Toch zullen zij 
de komende periode ook gaan merken dat dingen anders dan anders gaan. Feesten zoals Sinterklaas 
en Kerst zullen een andere invulling krijgen. En vandaag heeft u een bericht gehad dat we geen 
lampions voor Sint-Maarten gaan maken.  
Op dit moment weten we nog niet precies hoe het sinterklaas- en kerstfeest er precies uit zal komen 
te zien, maar we houden u op de hoogte! 
Ondanks de aanpassingen, gaan we er toch een mooie tijd van maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in november zijn:  
8      Noa Kamphuizen  
16    Stefan de Oliveira Gomes 
21    Raf Zandbergen  
22    Rafael de Oliveira Gomes 
 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
 
 
Welkom op Windkracht 10 
Op 21 november wordt Raf Zandbergen 4 jaar. Hij komt dan bij ons op school. We wensen hem heel 
veel plezier op Windkracht 10. 
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Agenda november 2020 
De agenda van november is leeg, omdat de geplande activiteiten van deze maand niet doorgaan. We 
hebben dus geen ‘schoonmaakmaand’, geen podium met ouders van de groepen 1 t/m 4, geen ‘Kom 
in de klas’ (week waarin ouders in de klassen mogen komen kijken) en geen feestje omdat we 20 jaar 
daltonschool zijn. 
We vinden dit heel erg jammer en hopen dat er snel een einde komt aan alle beperkende 
maatregelen.  
 
Ontwikkelingen continurooster 
In de komende Windvlagen zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het 
onderzoek naar een continurooster. Er is eerst gekeken naar de tijden die bij een continurooster 
gehanteerd kunnen worden. Het team heeft nu een model gekozen dat besproken is met de MR.  
De volgende stap is de contacten met de naschoolse opvangen: kunnen zij aansluiten bij wat wij 
zouden willen? Daarnaast willen we duidelijkheid krijgen over de consequenties die een 
continurooster heeft voor de kosten van de BSO. Dit is voor ouders belangrijk om te weten om een 
uiteindelijke keuze te kunnen maken voor het wel of niet definitief invoeren van een nieuw rooster. 
 
Nieuws uit de MR 
De MR vergaderingen doen we momenteel weer via de 
computer. De agenda is behoorlijk vol en de sfeer is prima. 
In deze bewogen tijd gaat veel anders, toch zien we dat het 
lukt de kinderen het vertrouwde onderwijs te bieden. Ook 
de MR bespreekt de Corona-ontwikkelingen. We weten 
elkaar goed te vinden, ook al maakt huidig beleid het voor 
iedereen wat ongemakkelijk. Het landelijk beleid wordt 
door Aves en de school gevolgd. Onze school weet 
voortdurend een werkbare situatie te vinden. Ook 
leerkrachten en ouders vinden elkaar goed via het 
schoolplein en Parro. 
 
Natuurlijk komen ook de gebruikelijke onderwerpen aan de orde. In de afgelopen vergadering de 
begroting. Het rooster vraagt nu ook veel aandacht, door mogelijke invoeren van het continurooster. 
Graag hadden we een inloop georganiseerd om vragen te beantwoorden over dit onderwerp en in te 
gaan op hindernissen en bezwaren. Een bijeenkomst lijkt voorlopig onmogelijk. Gelukkig heeft de 
directeur samen met leerkrachten verder kunnen werken aan een roostervoorstel. Ook gesprekken 
met de kinderopvang worden nu gevoerd om aansluiting te vinden. Goede voorbereiding maakt het 
mogelijk een nieuwe rooster voor te stellen. Na raadpleging en beantwoorden van vragen kan de MR 
verder met de instemming. 
 
Als laatst niet te vergeten doen onze nieuwe MR-leden Joost Visscher en Marc Brand nu volledig 
mee. Fijn dat we op deze betrokkenheid kunnen rekenen. Een MR-lid kan je altijd benaderen of 
aanschrijven via mr.odswindkracht10@aves.nl. 
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Lessen Leren Leven 
In de bijlage vindt u de ouderbrief die hoort bij het tweede thema van de Lessen Leren Leven van dit 
schooljaar: ‘Feest’. De gastdocenten mogen helaas niet op school komen vanwege de 
coronamaatregelen. Zij hebben voor de komende tijd voor groep 5/6 en 7/8 een digitale invulling 
bedacht voor de lessen.  
 
Van het wijkplatform 
Vorig jaar heeft het wijkplatform een wedstrijd uitgeschreven op Windkracht 10 en ‘t Kompas om 
een verkeersbord te ontwerpen. Beide scholen mochten 1 bord ontwerpen die dan echt gedrukt zou 
worden en in de Sondelstraat opgehangen zou worden. In december zijn toen Roy en Cas als 
winnaars uit de bus gekomen. Helaas werd de eerste onthulling uitgesteld door COVID-19, maar 
donderdag 22 oktober kon dan toch eindelijk de onthulling plaatsvinden. 
Het wijkplatform had de wethouder, Anjo Simons, gevraagd om samen met de prijswinnaar het bord 
te onthullen. Als aandenken heeft de winnaar zijn ontwerp en een oorkonde gekregen. 
Cas zijn verkeersbord hangt voor het bovenbouwplein van de school. 
Hopelijk helpen deze borden de Sondelstraat veiliger te maken. 
 
 


