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Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Mensen die onze school niet kennen en binnenlopen, zeggen vaak dat de school een open en frisse 
uitstraling heeft. Dat is fijn om te horen. Om ook de lokalen een betere uitstraling te geven, wordt de 
komende weken de vloerbedekking vervangen door marmoleum. We zijn daar erg blij mee, omdat 
marmoleum gemakkelijker schoon te houden is dan de vaste vloerbedekking die er nu ligt. 
Dit betekent dat we de komende drie weken een wat rommelige school zullen hebben: de lokalen 
moeten helemaal leeg en de groepen moeten tijdelijk in een ander lokaal. 
Het schema daarvoor ziet er als volgt uit: 

• Op 4 en 5 november zit groep 5 in het tweede kleuterlokaal en groep 7/8 in het muzieklokaal. Op 
maandag 8 november kunnen zij weer in hun eigen lokaal terecht. 

• Op 11 en 12 november zit groep 6 in het kleuterlokaal en groep 4 in het muzieklokaal. Zij kunnen 
op maandag 15 november weer in hun eigen lokaal terecht. 

• Op 18 en 19 november zit groep 3 in het kleuterlokaal. Zij kunnen op maandag 22 november 
weer in hun eigen lokaal. 

We hebben besloten om de ‘schoonmaakmaand’ en ‘Kom in de klas’ deze maand niet door te laten 
gaan vanwege het vervangen van de vloeren. Dit schuiven we door naar januari. 
 
We moeten wat improviseren, maar dat hebben we er graag voor over! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
Welkom op Windkracht 10  
6 november wordt Roos Koetsenruijter vier jaar en komt ze bij ons in groep 1. Op 21 november is 
Noah Röver jarig. Hij wordt ook vier jaar en begint dan in groep 1. We wensen Roos en Noah veel 
plezier bij ons op school! 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in november zijn: 
 
6 november   Roos Koetsenruijter     21 november  Noah Röver 
8 november   Noa Kamphuizen        22 november  Rafael de Oliveira Gomez  
16 november Stefan de Oliveira Gomez     22 november  Max Röver 
21 november Raf Zandbergen  
 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
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Agenda november 2021 
12 november juf Ilse is jarig. Hieperdepiep hoera! 
19 november juf Suzanne is jarig. Van harte gefeliciteerd! 
 
De schoonmaakmaand en de week ‘Kom in de klas’ verplaatsen we naar januari vanwege het 
vervangen van de vloerbedekking in de lokalen. 
 
Lessen Leren Leven 
Het thema van de lessen Leren Leven van deze periode (herfst-
kerst) is ‘licht’. In de bijlage vindt u de ouderbrief met meer 
informatie. 
 
Van de MR 

De eerste mr-vergadering van het schooljaar is geweest. Erg fijn dat 
dit weer mogelijk is in school. We hadden een afvaardiging van de ouderraad uitgenodigd. De 
ouderbijdrage stond op de agenda en na goed overleg is deze opnieuw vastgesteld. De mr heeft in de 
laatste vergadering van voorgaand schooljaar ingestemd met de toewijzing van de extra middelen 
(npo). Een belangrijk deel zien we terug in het klein houden van de groepen. Allemaal interessante 
inhoudelijke agendapunten. Onze oproep voor een ouderlid van de mr leverde geen aanmeldingen 
op. Aaldrik is daarmee automatisch herkozen voor zijn 2e termijn. Hij stelt zich voor: 
  
Hallo, 
Bij deze wil ik mij even voorstellen voor de ouders die mij nog niet kennen. Ik ben Aaldrik de Wit. Ik 
woon in Emmeloord. Ik heb 3 kinderen. Dylana zit in groep 5 en Daniel zit in groep 4. En in maart gaat 
onze jongste Lizz naar groep 1. Ik heb een eigen bestratingsbedrijf en daarnaast wil ik me ook graag 
inzetten voor Windkracht 10. Ik zit al 3 jaar in de MR en nu ben herkozen voor de komende 3 jaar. 
 Ik zit in de MR als vertegenwoordiger van de ouders. Ik vind het daarbij belangrijk om mijn mening 
te geven en verantwoordelijke beslissingen te nemen. 
  
M.v.g. 
Aaldrik de Wit 
 
Dalton 
Wat hoort er bij het daltononderwijs? Deze keer aandacht voor: het dagritme. 
 
Wij vinden het belangrijk om de dag inzichtelijk te maken voor de kinderen. Dit doen we door 
gebruik te maken van dagritmekaarten (groep 1/2) en dagborden (groep 3 t/m 8). Door hier gebruik 
van te maken, kunnen de kinderen zien welke activiteiten er op een dag zijn, hoe ver de dag 
gevorderd is en bij welke instructie ze aanwezig moeten zijn.  
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Dagritmekaarten groep 1/2  
 
 
 
 
 
Dagborden groep 3 t/m 8 
 
 
Dagborden groep 3 t/m 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorbeeld bord groep 3            Voorbeeld bord combinatiegroep 
 
Op het dagbord staat een overzicht van de instructiemomenten en activiteiten die op die dag 
voorbijkomen. Achter de kernvakken staan daarnaast de doelen vermeld, zodat de kinderen weten 
wat ze leren. Door het gebruik van het dagbord kunnen de kinderen zelfstandig zien wanneer ze 
klaar moeten zitten voor een instructie/les. De gekleurde magneten geven aan voor welke 
niveaugroep de instructie is.  
 
Een gastgroep in school 
Van januari tot en met de zomervakantie zal ’t Kompas gebruik maken van ons tweede kleuterlokaal 
voor een instroomgroep. Als Kindcentrum de Zuidert willen we graag voor elkaar klaar staan en 
elkaar helpen waar nodig. Daarom zullen we ’t Kompas gastvrij ontvangen. 
 
 


