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 Windvlaag 
Maart 2021 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Na een voorjaarsvakantie met heerlijk voorjaarsweer zijn we aangekomen in de maand maart. Ik 
hoop dat we de komende periode weer in een normaal ritme zullen komen. We hebben natuurlijk 
nog wel steeds te maken met beperkende maatregelen. Eén daarvan is dat kinderen die verkouden 
zijn niet naar school mogen. Het dringende advies is dan om de kinderen te laten testen. De enige die 
daarover kan beslissen zijn de ouders. Bij twijfel of uw kind wel of niet naar school kan, is het 
belangrijk om de ‘beslisboom’ te raadplegen. Deze zit nogmaals als bijlage bijgevoegd. 
We hopen besmettingen buiten de deur te kunnen houden!  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in maart zijn:  
 

1 maart     Larissa Hessels                               22 maart     Vera Lemstra 
2 maart     Fleur Halman                                 23 maart     Soraya Boxum  
2 maart     Estella Visser 23 maart     Joep Tjepkema  
5 maart     Naud Kamphuizen 24 maart     Sera Leupen 
9 maart     Logan Haighton 24 maart     Jayden Maaks  
11 maart   Ian Zandbergen 24 maart     Aida Repcic 
18 maart   Noah Buis 25 maart     Rohan Meijer 
21 maart   Liset Platje  
 

We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag!  
 
Welkom op Windkracht 10 
Op 22 maart wordt Vera Lemstra vier jaar en dan begint zij bij juf Lammie in groep 1. We wensen 
Vera veel plezier bij ons op school! 
 
Agenda maart 2021 
01 maart  t/m 19 maart afname Citotoetsen 
26 maart Portfolio mee   
 
Andere zaken die in de jaarkalender stonden, kunnen helaas nog niet doorgaan: de 
schoonmaakmaand, het jaarlijkse project, de open dag, de boomfeestdag. We hopen dat dit volgend 
jaar wel weer allemaal kan.   
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Citotoetsen en portfolio 
De komende twee weken zullen in de groepen 3 tot en met 8 Citotoetsen worden afgenomen. Deze 
toetsen worden anders altijd eind januari gedaan. Het afnemen van de toetsen is voor ons belangrijk 
om te weten waar we met ons onderwijs staan. Zijn er door de weken van onderwijs op afstand 
hiaten ontstaan? Dan moeten we het onderwijs daarop aanpassen.  
Op 26 maart krijgen alle kinderen een geheel nieuw portfolio mee. Dit komt in de plaats van het 
oude rapport. In dit portfolio is de bijdrage van de kinderen veel groter dan voorheen. De resultaten 
van de Citotoetsen worden hierin opgenomen. Tijdens de ouder-kindgesprekken (in april) wordt dit 
verder met u besproken. 
 
Babynieuws 

Op zaterdag 13 februari zijn juf Miranda en Arjan de trotse ouders geworden Mae. We wensen hen 
veel geluk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continurooster 
De twee weken voor de voorjaarsvakantie waren we al overgestapt op het continurooster. Vanaf 
vandaag, 1 maart, is het ons definitieve rooster.  
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 

 


