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Windvlaag
September 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
We hebben een goede start gemaakt van het schooljaar. Na een vakantieperiode moeten kinderen
weer aan elkaar wennen. Daarom besteden de leerkrachten de eerste weken veel aandacht aan
samenwerken en samenspelen. Er worden veel opdrachten samen gedaan. ‘Samen’ is ook het thema
van de lessen ‘Leren Leven’. In de groepen 3 tot en met 8 worden deze lessen gegeven door
gastdocenten. In de bijlage vindt u de ouderbrief bij dit thema.
We hopen u deze week samen met uw kind(eren) in de school te zien voor de
kennismakingsgesprekken!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Monique Frankema

Gefeliciteerd!
De jarigen in september zijn:
3 sept.
Lucas Avdalyan
7 sept.
Jan Toropov Nogueira
24 sept.
Maudy Almeida
29 sept.
Selena Baartse
29 sept.
Shaylee Konuksever
29 sept.
Teun van Steenbergen
We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag!
Agenda september 2021
10 sept.
schoolfotograaf
13 sept.
start tulpenbollenactie. U krijgt binnenkort meer informatie.
15 sept.
sportdag
16 sept.
studiedag vervalt: gewone schooldag
17 sept.
studiedag vervalt: gewone schooldag
17 sept.
meester Joost jarig! Van harte gefeliciteerd!
17 sept.
juf Gianne verlof. We vragen een invaller.
29 sept.
start Kinderpostzegelactie
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Schoolfotograaf
Op vrijdag 10 september komt de schoolfotograaf. Hij zal van alle
groepen een groepsfoto maken en van alle kinderen een portretfoto.
Broertjes en zusjes worden ook samen op de foto gezet.
Er is een mogelijkheid om een foto te laten maken met broertjes en
zusjes die nog niet of niet meer op school zitten. Dat doen we tussen
8.00 uur en 8.45 uur. U moet zich daar wel even voor aanmelden
door een parroberichtje (naar Monique Frankema) of een mail te
sturen aan m.frankema@aves.nl (uiterlijk 8 september).
Citotoets
In de week van 6 september maken alle kinderen van de groepen 4 tot en met 8 een Citotoets
Begrijpend Lezen. Deze toets wordt in de eerste plaats gebruikt door de leerkrachten om tijdens een
studiemoment nog beter te leren hoe we deze toetsen kunnen analyseren. Dit is nodig om de lessen
Begrijpend Lezen goed af te kunnen stemmen op wat de kinderen nodig hebben. In de tweede plaats
wordt de toets natuurlijk ook gebruikt om te bekijken op welk niveau de kinderen nu functioneren.
Hackshield
In de groepen 8 wordt vandaag het digitale spel ‘hackshield’ geïntroduceerd. Dit is een project dat
we doen in samenwerking met de gemeente:
Burgemeester Roger de Groot en jeugdagent Hedzer zoeken versterking!
Help jij ons mee in de strijd tegen de digitale dieven? Speel dan Hackshield en word Cyber Agent!
Hackshield is dé game die jou leert wat dieven op het internet doen, maar vooral ook hoe je dit kunt
voorkomen. Op deze manier ben je zelf veilig op het internet, maar kun je ook je ouders/verzorgers en
grootouders beschermen. En dat is niet alles. Van 1 september tot 1 december strijden alle Cyber
Agents van de Noordoostpolder om de titel ‘Beste Cyber Agent van Noordoostpolder’. Sta jij op 1
december bij de bovenste drie van de ranglijst? Dan zul je officieel gehuldigd worden door de
burgemeester en de jeugdagent, waarbij mooie prijzen natuurlijk niet kunnen ontbreken. Tot slot zal
er op 15 september vanaf 14:00 uur een hele middag
georganiseerd worden over Hackshield en digitale veiligheid in
de bibliotheek in Emmeloord. Er kan hier Hackshield gespeeld
worden en je leert alles over het ‘boef-proof’ maken van je
telefoon. Ook voor je ouders/verzorgers is dit een hele leuke
middag, dus neem die gerust mee. De burgemeester en de
politie hebben je nodig! Ga naar joinhackshield.nl en doe mee!
Batterijen op school inleveren
Wist u dat u lege batterijen op school kunt inleveren? In de gang bij de hoofdingang staat een
verzamelton. Iedere volle ton levert een klein bedrag op voor de school waar we weer iets leuks mee
kunnen doen.
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Woensdag fruitdag
Vorige week zijn we begonnen met ‘WOENSDAG FRUITDAG’. Heel goed om te zien dat heel veel
kinderen groente en/of fruit hadden meegenomen.
We stimuleren ook een gezonde lunch: boterhammen, een broodje, groente en fruit. Koek en snoep
staan we niet toe als lunch.
Door gezond te eten, blijf je fit en gezond en kun je beter leren!
Dalton
In de komende maanden wordt in de Windvlaag aandacht besteed aan het daltononderwijs.
Deze keer: het ‘startkwartier’
In de groepen 3 t/m 8 wordt dagelijks gestart met het ‘startkwartier’. Tijdens het startkwartier
kunnen de leerlingen diverse activiteiten doen, zoals:
- Taken afmaken of verbeteren;
- Plannen en alvast starten met een zelfstandige taak;
- Voorinstructie krijgen;
- Een (reflectie)gesprek met de leerkracht voeren.
Voor de leerkracht is dit een moment om individueel (of in groepjes) met kinderen te spreken en ze
te begeleiden. Na het startkwartier kan vervolgens rustig met de dag gestart worden.

Zwemdiploma
Nederland is een waterrijk land. Daarom is het van groot belang dat kinderen al vroeg hun
zwemdiploma halen om zich te kunnen redden in het water.
Heeft uw kind nog geen zwemles gehad? Kijk dan eens op de site van het Bosbad in Emmeloord wat
de mogelijkheden zijn: ZWEMLESSEN | Bosbad. Als de kosten van de zwemlessen een probleem zijn,
heeft de gemeente NOP het ‘meedoenpakket’. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaalt de
gemeente de zwemlessen tot en met het A-diploma. Kijk voor meer informatie: Meedoenpakket |
Gemeente Noordoostpolder.

