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Adressen 
o School 

Ods Windkracht 10 
Pampuspad 45 
8304DR Emmeloord 
0527-616674 
odswindkracht10@aves.nl 

o AVES Stichting voor primair onderwijs 
Jasmijnstraat 9  
Postbus 174  
8300 AD Emmeloord  
tel. 249249  
info@aves.nl 

o Onderwijsinspectie  
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)  
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (lokaal tarief)  

o Vereniging voor openbaar onderwijs (V.O.O.)    
Postbus 10241      
1301 AE Almere       
036-5331500    

o GGD 
Tel. op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur 088-0029920 
www.ggdflevoland.nl 
 

Afwezigheid/afmelden 
Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, kunt u dit voor schooltijd 
doorgeven. Ons telefoonnummer is 0527-616674. 
Wanneer een kind zonder bericht afwezig is, neemt de school contact met u op. 
 

 

 
B 
 

BSO (Buiten Schoolse Opvang) 
Windkracht 10 heeft een contract afgesloten met: 
Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN) 
Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF) 
 
Uitgangspunten bij het aangaan van het contract zijn: 
De instelling voor kinderopvang moet geregistreerd zijn bij de gemeente. 
De instelling voor kinderopvang moet voldoen aan de wet kinderopvang. 

mailto:odswindkracht10@aves.nl
mailto:info@aves.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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De instelling voor kinderopvang moet voldoen aan de HKZ-certificering (HKZ = keurmerk voor 
kwaliteitszorg in o.a. de kinderopvang). 
Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang voor uw kind(eren), dan verwijzen wij u naar 
bovenstaande instanties: 
Adressen en telefoonnummers: 
SKN:   Europalaan 40a  8303 GJ Emmeloord  0527-620613 
SKF:   Acacialaan 12  8302 AK Emmeloord  0527-618509 
 
Met hen kunt u afspraken maken over de door u gewenste vorm van opvang. Uiteraard zijn hieraan kosten 
verbonden. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om hiervoor een tegemoetkoming te krijgen. 
Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij de kinderopvanginstelling en/of belastingdienst. 
De voor- en naschoolse opvang van SKN vindt plaats in een lokaal van onze buurschool ’t Kompas. Onze 
kinderen hoeven dus alleen het plein over te steken. Uiteraard kunt u voor uw kind(eren) voor een andere 
vorm van opvang kiezen. 

 
 

 
 
 
 
GGD  
Elk jaar onderzoekt de jeugdarts de kinderen van groep 2 en groep 7. 
U ontvangt hiervoor een oproep van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Men vraagt u dan naar hoe 
het met uw kind gaat op school en thuis en besteedt aandacht aan de lichamelijke gezondheid van uw kind. 
Bij de kinderen uit groep 7 wordt er een screening van de rug en de lengte gedaan door de jeugdarts. U 
krijgt hierover van tevoren bericht.  
 

Gym 
De kinderen uit groep 1 en 2 gymmen in ons eigen speellokaal.  
De andere groepen gymmen in het gymlokaal naast onze school. 
 
De groepen 3 tot en met 8 gymmen op dinsdag en donderdag. Gymmen doen we in sportkleding en 
gymschoenen. 
 
 
 
  

 
 
Hoofdluis 
Alle kinderen krijgen een luizencape. Na elke vakantie wordt er door een groep ouders gecontroleerd op 
luizen. Ouders van kinderen waarbij luis wordt aangetroffen, worden door de directeur gebeld. Hen wordt 
gevraagd het kind zo snel en goed mogelijk te behandelen om uitbreiding van luis in de school te 
voorkomen. Alle kinderen uit de groep waar luis is geconstateerd krijgen een brief mee naar huis om 
ouders op de hoogte te stellen. Daarna wordt de hele school na twee weken opnieuw gecontroleerd.  
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Huiswerk 
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen af en toe huiswerk mee. Dit is bijvoorbeeld het oefenen van 
topografie of het automatiseren van kennisfeiten. Verder kan het zijn dat we in overleg met de ouders 
besluiten om een kind gedurende een tijdje extra oefenstof mee te geven. We beperken dit zoveel 
mogelijk en wanneer we dit doen, moet de zin ervan voor alle partijen duidelijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Ingang 
De ingang voor de groepen 1/2 , 3 en 4 is aan de Sondelstraat, tegenover de Morrastraat. De ingang voor 
de groepen 5, 6 en 7/8 is aan het Pampuspad.  
 
 

 
 
 
 
Kerst 
Kerst wordt gevierd met een kerstdiner en een speciale activiteit. 
 
 

 
 
 
 
MR (Medezeggenschaapsraad) 
De MR bestaat uit de volgende leden:  
Oudergeleding:     

• Rien Hofman  voorzitter  

• Aaldrik de Wit  lid 

• Marc Brand   lid 
Personeelsgeleding: 

• Sia Wentink  lid 

• Monique van Uden  lid 

• Joost Visscher  lid 
U kunt de MR bereiken via: mr.odswindkracht10@aves.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mr.odswindkracht10@aves.nl
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Ongevallenverzekering  
Een ongeval zit in een klein hoekje, vooral bij schoolgaande kinderen die soms zo opgaan in hun 
bezigheden dat ze hun omgeving vergeten. Om deze reden heeft het bestuur een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten die dekking biedt tijdens het verblijf op school, schoolreisjes en andere 
schoolse activiteiten. 
Om alle misverstanden/problemen met aansprakelijkheid te voorkomen gaan we ervan uit dat elke ouder 
voor zijn kind(eren) een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, alsmede een ziektekostenverzekering 
heeft afgesloten. 
Ouders die met kinderen ergens naartoe rijden, moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en de auto 
waarin de kinderen worden vervoerd moet APK gekeurd zijn. Denkt u ook aan de regels betreffende het 
vervoer van kinderen (gordels, kinderzitjes etc). Voor kinderen kleiner dan 1,35 m is een goedgekeurd 
kinderzitje verplicht. Bij vervoer over een kleine afstand (Muzisch Centrum, theater etc.) mogen op de 
achterzitbank kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. 
De school is nooit aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade aan spullen die uw kind ongevraagd mee 
naar school neemt en voor bijvoorbeeld schade aan brillen, kleding en dergelijke. 
 

OR (Ouderraad) 
De OR bestaat uit de volgende leden: 

• Char Moes    voorzitter 

• Daniël Wessels   penningmeester 

• Roderick Kamphuizen lid 

• Niels Kamphuizen  lid      

• Sonja Roossien  lid 

• Klaas Zandbergen  lid 

• Mirjam Zandbergen lid 

• Martine Palland  lid 

• Mariëlle Oldenhof  lid 

• Angélique Michel  lid 
U kunt de OR bereiken via: or.odswindkracht10@aves.nl  

 
Ouderbijdrage 
Het team organiseert samen met de OR diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolfeest en 
ouderavonden. Deze activiteiten worden soms geheel of voor een deel bekostigd uit de ouderbijdrage. De 
opbrengst van de ouderbijdrage wordt beheerd door de OR.  
Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door 
de OR en MR. U krijgt hierover altijd bericht van de OR. 
Naast deze bijdrage wordt er nog een bijdrage gevraagd voor schoolreis en schoolkamp. Zie daarvoor 
‘schoolreis en schoolkamp’. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:or.odswindkracht10@aves.nl
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Parro 
De communicatie vanuit school gaat via de ouderapp Parro. Bij de inschrijving krijgt u hierover informatie.  
 

Pauze 
In de pauze rond 10.00 uur eten de kinderen altijd een tussendoortje en drinken wat. We vinden het op 
school belangrijk dat het een gezond tussendoortje is. U kunt denken aan een boterham of fruit/groente 
en water, ranja, melk of yoghurtdrink. Op woensdag is het ‘fruitdag’: alle kinderen nemen dan fruit of 
groente mee naar school. 
 
Rond 12.00 uur is er weer een pauze waarin de kinderen hun lunchpakketje opeten in de klas en 
aansluitend naar buiten gaan. Koek en snoep staan we niet toe als lunch. 
 

Podium 
Vier keer per jaar wordt er door de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een podiumvoorstelling verzorgd. 
Hierin kunt u zien waar de kinderen de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. De groepen 5 t/m 7 
verzorgen allemaal één keer per jaar een klassenshow. Zij voeren die op voor alle groepen. 
De ouders van de kinderen die meespelen zijn van harte uitgenodigd om de voorstellingen bij te wonen. In 
de Windvlaag en op de jaarkalender kunt u lezen welke groep een voorstelling verzorgt en hoe laat de 
voorstelling begint.                                   
De kinderen van groep 8 studeren als afscheid van hun basisschoolperiode een musical in. Deze wordt 
opgevoerd voor de andere groepen en ’s avonds voor de ouders.  
 
 
 
 
 
 
 

Regels 
We hanteren een aantal kapstokregels over hoe we omgaan met elkaar.  

• Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

• De school is een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet. 

• We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 
In de groepen worden aan het begin van het schooljaar afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar in 
de groep. Deze afspraken ‘hangen’ onder deze kapstokregels.  
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Schooltijden 
• Maandag:  08.30 – 14.15 uur 

• Dinsdag:  08.30 – 14.15 uur 

• Woensdag:  08.30 – 12.30 uur  

• Donderdag:  08.30 – 14.15 uur 

• Vrijdag:  08.30 – 14.15 uur (groep 1/2 van 8.30 uur – 12.30 uur)   
We hebben een inloop van 8.15 uur tot 8.30 uur. We beginnen in de klas om 8.30 uur.  
 

Schoolreis en schoolkamp 
Elk jaar gaan de groepen op schoolreisje of schoolkamp. 
De kosten voor de schoolreis worden rond de tijd van de schoolreis bij alle ouders geïnd. Gemiddeld zijn de 
kosten ongeveer €25,- voor groep 1 en 2,  €35,- voor groep 3-5 en €60,- voor groep 6-8. De bijdrage wordt 
dit jaar opnieuw vstgesteld. 
Ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen, verwijzen we naar de gemeente, waar 
subsidiemogelijkheden zijn via het ‘meedoenpakket’ https://www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket of  
Stichting Leergeld https://www.leergeld.nl/noordoostpolder 
 

Sinterklaas 
Sinterklaas komt met z’n Pieten de kinderen van groep 1 t/m 4 bezoeken. Aan de ouders wordt voor het 
cadeautje een bijdrage gevraagd. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest op hun 
eigen wijze in de klas; zij verzorgen de cadeautjes voor elkaar en maken hierbij een surprise en een gedicht.   
 

Sporten  
Door diverse organisaties worden er jaarlijks buiten schooltijd schoolsportevenementen georganiseerd. We 
doen mee aan: (zaal)voetbal, korfbal en de avondvierdaagse. De organisatie ligt in handen van de 
sportcommissie. De jaarlijkse avondvierdaagse wordt door de Ouderraad georganiseerd. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Teamleden 
Groep 1/2 Lammie Voerman 

(ma, di, do, vr) 
l.voerman@aves.nl 

Sia Wentink 
(woe) 
s.wentink@aves.nl 

Groep 3 Gianne Hoorn 
(ma, di, do, vr) 
g.hoorn@aves.nl 

Miranda Oosting 
(woe) 
m.oosting@aves.nl 

Groep 4 Monique van Uden 
(ma, di, woe) 
m.vanuden@aves.nl 

Emma Vergeer 
(do, vr) 
ecm.vergeer@aves.nl 

https://www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket
https://www.leergeld.nl/noordoostpolder
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Groep 5 Ilse Heida 
(ma, di, woe) 
i.heida@aves.nl 

Corien van de Belt 
(woe, do, vr) 
c.vandebelt@aves.nl 

Groep 6 Joost Visscher 
(ma, di, woe, do, vr) 
j.visscher@aves.nl 

 

Groep 7/8 Suzanne Noordhoek 
(ma, di, woe) 
m.noordhoek@aves.nl 

Miranda Oosting 
(do, vr) 
m.oosting@aves.nl 

Trainee Marion de Vries 
(ma, di, woe) 
m.devries@aves.nl 

 

IB Atje de Boer 
(ma, domo) 
a.deboer@aves.nl 

 

Directeur Monique Frankema 
(ma, di, woe, do (om de week)) 
m.frankema@aves.nl 

 

 
Trakteren 
Als je jarig bent dan wil je natuurlijk trakteren. Er wordt voor je gezongen in de klas en je mag de klassen 
langs met een kaart waar alle leerkrachten iets opschrijven. Mocht u ook het team willen trakteren dan 
stellen we het op Windkracht 10 op prijs als u een kleine bijdrage wilt geven voor Nellie het Nijlpaard, in 
plaats van wat lekkers. Zij is onze spaarpot voor nieuwe boeken op school.  
 
 

 
 
 
 
Vakanties en vrije dagen 2021-2022 
• Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021 

• Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 10 januari 2022 

• Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 25 februari 2022 

• Goede vrijdag: 15 april 2022 

• Tweede paasdag: 18 april 2022 

• Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 

• AVES-dag: 25 mei 2022  

• Hemelvaartsweekend: 26 en 27 mei 2022 

• Pinksteren: 6 juni 2022  

• Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022 
 
Daarnaast zijn er nog drie studiedagen waarop de kinderen vrij zijn: 16 en 17 september en 8 december 
2021. Deze dagen worden de leerkrachten geschoold in de Kanjertraining. 
 

Verjaardag leerkrachten  
In het schooljaar 2021-2022 vieren alle leerkrachten op dezelfde dag hun verjaardag. Op 6 april 2022 is het 
meesters-en juffendag. We maken er een gezellige dag van! 
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Ziek melden en verlof aanvragen 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een 
leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de rijksoverheid 
Geoorloofd schoolverzuim en spijbelen | Leerplicht | Rijksoverheid.nl staat wanneer er sprake is van 
geoorloofd verzuim. 
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij 
de directeur toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties. 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen

