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 Windvlaag 
Augustus 2021 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Het schooljaar 2021-2022 is vandaag begonnen! 
We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en dat we een mooi schooljaar 
tegemoet gaan! 
De vorige twee weken zijn alle teamleden een aantal dagen op school geweest om alles weer in orde 
te maken voor het nieuwe jaar. We kunnen weer goed starten. 
Het team van Windkracht 10 is er helemaal klaar voor! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Welkom op Windkracht 10 
Vandaag zijn de volgende kinderen bij ons op school begonnen: Heran Berhane, Maudy Almeida,  
Randa Haaji, Mae van der Linden, Amine Riffi Olitte starten allemaal in groep 1/2. Oliwia Antoniak 
komt in groep 4. Sylvana Berhane en Martyna Patyna starten in groep 5. Andrii Kulyk komt in groep 
6. Kacper Patyna start in groep 7 en Ilayda Kunt komt in groep 8. 
We wensen jullie allemaal heel veel plezier bij ons op school! 
 
Nieuwe medewerkers 
Juf Suzanne Noordhoek is een nieuw gezicht bij ons op school. Zij staat op 
maandag, dinsdag en woensdag in groep 7/8.  
Hoi allemaal. Mijn naam is Suzanne. Ik ben 24 jaar en woon in Emmeloord. Ik 
hou erg van sporten, bakken en (bord)spelletjes doen. Ik heb veel zin om jullie 
binnenkort  te leren kennen en er een topjaar van te maken.  
Groetjes Juf Suzanne  
 
Juf Emma Vergeer is de WPO’er (startbekwame leerkracht) in groep 4.  
Hallo!  
Ik ben Emma Vergeer en dit schooljaar sta ik op donderdag en vrijdag voor 
groep 4. Ik zit in het vierde jaar van de pabo en loop hier mijn WPO-stage. In 
mijn vrije tijd ga ik graag naar concerten en ben ik veel op scouting te vinden, 
waar ik ook met veel plezier leiding geef. Ik kijk ernaar uit om er een gezellig 
jaar van te maken!  
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Juf Marion de Vries werkt al langer bij ons als trainee (één dag stage en twee dagen 
leerkrachtondersteuner). 
Hallo allemaal, 
Voor sommigen al niet meer een echt nieuw gezicht, maar toch nog even een 
voorstelrondje. Ik ben juf Marion en dit jaar ben ik het hele jaar aanwezig op de 
Windkracht 10. Ik ben zij-instromer in het onderwijs. Dit houdt in dat ik de verkorte 
opleiding doe op de KPZ in Zwolle voor basisschoolleerkracht. Dit jaar start ik mijn 
stageperiode in groep 3 bij juf Gianne en zal ik op dinsdag ondersteunen bij juf 
Monique in groep 4 en op om de week op woensdag ondersteunen bij juf Suzanne 
en Miranda in groep 7 en 8.Ik ben woonachtig in Wolvega en samen met mijn man 
Martin hebben we een samengesteld gezin met vijf kinderen. Een gezellige, soms 
hectische boel. 
Ook vorig jaar was ik natuurlijk al een tijdje aanwezig op de Windkracht 10. Toen heb ik mijn stage 
gelopen bij juf Lammie en daar zal ik na de kerstvakantie opnieuw in de klas zijn.Ik hoop op een 
prachtig, nieuw, normaal en coronavrij schooljaar en zie u vast op school ergens in de klassen of op 
het plein. 
Groeten, 
Juf Marion 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in augustus zijn: 
 
2 aug.   Sanna Klappe    17 aug.  Amine Riffi Olitte 
7 aug.   Mae van der Linden  19 aug.  Mila Bosscher  
3 aug.   Amira De Jong    21 aug.  Hidde Kamphuizen  
10 aug. Bjorn Heeringa    23 aug.  Martyna Patyna  
11 aug. Shayno Konuksever   25 aug.  Luuk Kamphuizen  
12 aug. Andrii Kulyk    28 aug.  Anna Roeven  
14 aug. Vinn Oosterman   30 aug.   Randa Haaji 
16 aug. Moehamed Ahmed Ghazi  
 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
 
Agenda augustus 2021 
6 augustus  Juf Gianne was jarig! Nog van harte gefeliciteerd! 
18 augustus Juf Atje en juf Monique Frankema waren jarig! Hieperdepiep hoera! 
30 aug. t/m 2 sept. Kennismakingsgesprekken. De leerkrachten nodigen alle ouders uit voor een 

kennismakingsgesprek om u en uw kind beter te leren kennen. 
 
Agenda september 2021 
Deze agenda volgt in de Windvlaag van 1 september. Maar toch alvast even ter herinnering: 
Op donderdag 16 en vrijdag 17 september zijn alle kinderen vrij. Het team heeft een 
studietweedaagse van de Kanjertraining. De derde studiedag daarvan is op woensdag 8 december. 
Op die dag zijn de kinderen ook vrij. 
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Jaarplanning 
Bij deze Windvlaag ontvangt u ook een jaarplanning met daarin de belangrijkste activiteiten van het 
schooljaar. In de loop van het schooljaar worden er meer activiteiten gepland. Die zullen in de 
Windvlaag of via Parroberichten worden doorgegeven.   
 
Parro 
Vrijwel alle informatie over school en de groep van uw kind(eren) ontvangt u via Parro. Het is 
belangrijk dat wij uw goede mailadres hebben. Als u een nieuw mailadres heeft, wilt u dit dan 
doorgeven? 
Dit geldt natuurlijk ook voor wijzigingen in adres of telefoonnummer. 
 
Toestemming voor het gebruik van foto’s 
Wij maken regelmatig foto’s van activiteiten die we doen op school. Die foto’s delen we via Parro, 
plaatsen we op Facebook en soms worden foto’s gebruikt voor informatiemateriaal van Aves. 
U kunt in de Parro-app aangeven of u daar toestemming voor geeft. 
1. Onder de knop ‘acties’ (staat onder ‘groepen’) staan de Privacy-voorkeuren; 
2. Tik op ‘Privacy-voorkeuren’; 
3. Geef aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter de naam van uw kind. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Samen en open zijn twee belangrijke kernwaarden van onze school. Wij vinden dit belangrijk voor de 
kinderen, maar zeker ook in de samenwerking met u als ouder/verzorger. Om het schooljaar voor 
alle partijen (kind, ouder, school) zo open mogelijk te laten starten houden we de 
kennismakingsgesprekken al in de tweede schoolweek. 
De bedoeling van het kennismakingsgesprek is om elkaar beter te leren kennen en om van u en uw 
kind nadere informatie te krijgen. Naast de inhoudelijke overdracht met de leerkracht van vorig 
schooljaar, helpt dit ons om een compleet beeld te krijgen van uw kind. 
De kinderen zijn bij dit gesprek aanwezig, want zij kunnen vaak veel over zichzelf vertellen!  
Op deze manier kunnen we een goede gezamenlijke start maken.  
 
Wat kan er in zo’n gesprek aan de orde komen: 

• Algemene informatie over uw kind (Bijvoorbeeld: eigenschappen, hobby’s, met welke kinderen 
speelt het graag, wat kan het goed, wat vindt het moeilijk?).  

• Wat is voor ons belangrijk om te weten over uw kind? (Denk aan gedrag, aandacht, hulp).  

• Wat verwacht u of uw kind van de leerkracht?  

• Wat kunnen wij van u verwachten?  
 
De leerkracht zal ook wat algemene informatie over het schooljaar geven en u kunt hierover vragen 
stellen. U krijgt meer uitgebreide informatie over het schooljaar mee na afloop van het gesprek.  
De uitnodiging voor dit gesprek ontvangt u 
dinsdag via Parro. 
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Woensdag fruitdag  
We blijven fit en gezond door gezond te eten en voldoende te bewegen. Als school willen we graag 
bijdragen aan gezond eetgedrag bij kinderen. Daarom introduceren we dit schooljaar een ‘fruitdag’: 
‘WOENSDAG FRUITDAG’. Op deze dag is het de bedoeling dat uw kind voor het pauzemoment 
fruit/groente meeneemt naar school. Ook de leerkrachten doen hier aan mee. U kunt hierbij denken 
aan een appel, peer, banaan, kiwi, maar ook aan komkommer, tomaat en wortel. 
 
Naast deze fruitdag vragen we aandacht voor de lunch. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
lunchen we met de kinderen in de klas. Voor de lunch kunnen de kinderen boterhammen meenemen 
en iets te drinken. Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep en chips meenemen om als lunch te 
gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


