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 Windvlaag 
December 2020 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De maand december is aangebroken: de maand van Sinterklaas en Kerst. Dit jaar ziet december er 
anders uit dan andere jaren door de beperkende coronamaatregelen. Sinterklaas kan niet op school 
komen, hij werkt thuis en is ook nog eens verkouden. Dit heeft hij de kinderen laten weten door 
middel van een filmpje. Hij heeft de leerkrachten gevraagd het feest verder zelf te organiseren en 
heeft daarvoor een checklist gestuurd. Het vinden van die checklist was een probleem, want die 
werd verwacht in de brievenbus. Dat liep anders, zoals de kinderen in het tweede filmpje konden 
zien. En in het derde filmpje konden we zien dat de juffen het erg moeilijk vonden om pepernoten te 
bakken. Gelukkig kunnen de kinderen dat beter! 
Om iedereen mee te laten genieten hebben we de filmpjes op Facebook gezet. U kunt ze vinden op 
onze Facebookpagina: www.facebook.com/odswindkracht10. 
Ook het kerstfeest zal er anders uit gaan zien. U hoort daarover binnenkort meer. 
 
De beperkingen zullen ons er niet van weerhouden om er toch een gezellige maand van te maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in december zijn:  
 

13   Dylana de Wit                      22   Shannon Moes 
17   Adam Ciarkowski                 27   Kawthar Boundati 
20   Larissa Brouwer 28   Ajla Repcic 
20   Joah Veluppillai 29   Jurre Zijnstra 
21   Lisa Brand   

 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
 
Welkom op Windkracht 10 
Op donderdag 19 november zijn Max en Sem Röver bij ons op school begonnen. Max zit in groep 6 
en Sem in groep 3. We wensen hen heel veel plezier bij ons op school. 
Op 20 december wordt Joah Veluppillai 4 jaar en hij komt na de kerstvakantie in groep 1. Veel plezier 
Joah! 
 
 
 

http://www.facebook.com/odswindkracht10
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Agenda december 2020 
02 december Groep 5/6 en 7/8 neemt de surprise alvast mee naar school. Ze worden 

tentoongesteld voor de kinderen. Dit jaar helaas niet voor ouders. 
03 december    MR-vergadering. 
04 december Sinterklaasfeest op school. Sint komt helaas niet op school, maar we hebben wel 

contact met hem! We maken er een mooie dag van! 
17 december Groep 1 tot en met 6 is ’s middags vrij. Groep 7/8 helpt bij de voorbereidingen van 

het kerstfeest. 
Kerstfeest op school van 17.00 uur tot 18.30 uur. Binnenkort ontvangt u meer 
informatie. 

18 december De kerstvakantie begint voor alle kinderen om 12.00 uur. 
25 december Juf Lammie is jarig. Van harte gefeliciteerd! 
4 januari Eerste schooldag in 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderpostzegelactie 
De kinderen van groep 8 hebben dit jaar weer erg hun best gedaan om veel kinderpostzegels te 
verkopen. De opbrengst was dit jaar € 1702,- Fantastisch gedaan!  
 
Overlast 
We hebben met regelmaat te maken met overlast op het plein. Dit komt vooral door rondhangende 
jongeren ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Met name aan de onderbouwkant zorgt dat voor 
veel rommel op het plein. Gelukkig is er kort geleden een prullenbak geplaatst en dat helpt een 
beetje.  
Twee weken geleden heb ik overleg gehad met wijkbeheer (gemeente), buurt- en jongerenwerker en 
collega-directeur van ’t Kompas over vandalisme en het voorkomen/bestrijden ervan. Er zal naar 
aanleiding van dat gesprek gekeken worden of er felle sensorlampen geplaatst kunnen worden, maar 
ook of de tijden veranderd kunnen worden waarop het plein voor iedereen toegankelijk is. 
Daarnaast willen we een dringend beroep op u en de omwonenden doen: ziet u iets verdachts, of 
ziet u jongeren na 21.00 uur op één van de pleinen samenscholen, neem dan contact op met de 
politie: 0900-8844. 
 
 


