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 Windvlaag 
Februari 2021 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Na vier weken van onlinelessen, zijn we vandaag de vijfde week ingegaan. Morgen, dinsdag is er een 
nieuwe persconferentie en er is al aangekondigd dat de basisscholen op 8 februari weer open 
mogen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Het is heel fijn om elkaar weer allemaal te zien en de 
lessen gewoon op school te kunnen geven. We zullen de maatregelen die nodig zijn om veilig naar 
school te gaan opvolgen. Ik ga ervan uit dat deze maatregelen nagenoeg gelijk zullen zijn aan die van 
de vorige periode. Mochten er veranderingen zijn, dan communiceren we daar deze week nog over. 
 
In een Parro-bericht heeft u gelezen dat we nog geen rapport/portfolio kunnen meegeven en dat we 
de kinderen niet meteen zullen overvallen met toetsen. We vinden het belangrijk dat we met elkaar 
eerst weer wennen aan het samenzijn en werken in een groep. Hoe we hier verder mee gaan, hoort 
u later. 
 
We kijken erg uit naar 8 februari! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in februari zijn:  
 
03 februari     Eren Jakupovic  
06 februari     Sem Wever  
09 februari     Diëgo van Assen 
22 februari     Daan Brand  
25 februari     Igor Mokrowiecki  

 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag!  
 
Welkom op Windkracht 10 
Op 22 februari wordt Daan Brand vier jaar en na de voorjaarsvakantie begint hij bij juf Lammie in 
groep 1. We wensen Daan veel plezier. 
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Agenda februari 2021 
04 februari MR-vergadering   
08 februari We gaan weer allemaal naar school      
20 februari         t/m 28 februari voorjaarsvakantie 
01 maart             We starten met het continurooster          
   
Zwangerschapsverlof en vervanging 
Juf Miranda is met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar een goed verlof toe! 
Zij wordt in groep 7/8 op maandag vervangen door juf Astrid en op dinsdag t/m vrijdag door juf 
Gianne. Juf Gianne is dus niet meer in groep 4. Zij wordt op dinsdag en donderdag in groep 4 
vervangen door juf Marloes Matthijsen. We wensen Marloes een fijne tijd toe op Windkracht 10. 
 
Talentenshow 
De eerder aangekondigde talentenshow op 19 februari gaat niet door. We kiezen later in het jaar een 
nieuwe datum. 
 
Continurooster 
Maandag 1 maart, direct na de voorjaarsvakantie, gaat ons continurooster in. Vanaf dat moment zijn 
de schooltijden anders en blijven alle kinderen tussen de middag op school eten. 
Naast een tienuurtje moeten de kinderen op de dagen tot 14.15 uur een lunchpakketje meenemen. 
De kinderen eten met de leerkracht in de klas en gaan daarna buitenspelen.  
De tijden zijn als volgt: 
 

 Groep 1/2 Groep 3 t/m 8 

Maandag 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 

Dinsdag 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 

Woensdag 08.30 uur – 12.30 uur 08.30 uur – 12.30 uur 

Donderdag 08.30 uur – 14.15 uur 08.30 uur – 14.15 uur 

Vrijdag  08.30 uur – 12.30 uur 08.30 uur – 14.15 uur 
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Berichtje van SKN (bso)  
Warmetruiendag bij de bso 
Het thema waar we nu mee werken op de bso is Mode en kleding. Kleding houdt je warm en dat past 
goed bij waar we het over gaan hebben in de week waarin de Warmetuiendag valt. 
Energiebesparing! 
Bij de bso houden we in de week van 1 tot en met 5 februari Warmetruiendag. Op 5 februari is het 
namelijk de Nationale Warmetruiendag en wij vinden het belangrijk om de kinderen bewust te 
maken van onze invloed op het milieu. Daarom zetten we op donderdag 4 en vrijdag 5 februari de 
thermostaat een graadje lager en draagt iedereen een warme trui om op temperatuur te blijven. 
Maar we doen nog veel meer! De hele week gaan met de kinderen in gesprek over welke apparaten 
energie gebruiken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het energieverbruik naar beneden kan. Ook 
leggen we uit wat het effect van ons energieverbruik is op de natuur en dieren. En we hebben 
natuurlijk allerlei leuke activiteiten om te kijken wat energie kost én hoe we zelf energie kunnen 
opwekken om warm te blijven. Wat dacht je van een Warmetruiendag-estafette, een winter hocus 
pocus, een hartslag-experiment, een proef met isolatiemateriaal en het maken van een 
energieketting voor vogels? Dus trek op 4 en 5 februari een warme trui aan en doe mee! 
 

 
 
 
 
 
 
 


