open – zelfstandig – verantwoordelijk – samen - groei

Windvlaag
December 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Ik begin deze Windvlaag met positief nieuws. We zijn heel blij met de nieuwe vloeren in de lokalen.
Het zorgt voor meer licht en het lijkt ruimer. Een frisse uitstraling!

Vervolgens ga ik verder met minder positief nieuws. Het gaat opnieuw over corona. Dat houdt ons
helaas al een lange tijd bezig. Wij hebben, net als alle andere scholen, ook te maken met
besmettingen. Er zijn groepen in quarantaine geweest, broertjes en zusjes moesten thuis blijven. Er is
overgeschakeld op online-lessen. Dat is niet altijd mogelijk en dan krijgen kinderen ander werk om
thuis te maken.
De besmettingen van kinderen, ouders en leerkrachten zorgt op veel plekken voor grote problemen,
omdat er vaak geen inval meer beschikbaar is. Daardoor komen er meer kinderen thuis te zitten.
Hopelijk komen we de winter een beetje rustig door!
U heeft de afgelopen dagen diverse Parro-berichten gehad, omdat de maatregelen in het onderwijs
steeds weer werden aangescherpt. Na mijn bericht van afgelopen maandag zijn er geen wijzigingen
meer. Hieronder geef ik een korte samenvatting van de maatregelen:
o Ouders mogen niet meer in school. We vragen u afscheid te nemen bij het hek.
o Externen die bijdragen aan het onderwijsproces mogen wel komen. Voor hen gelden dezelfde
regels als voor leerkrachten: het advies om twee keer per week een zelftest te doen, een
mondkapje dragen in de gang.
o De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 wordt geadviseerd een mondkapje te dragen op de gang.
Voor volwassenen is dit verplicht.
o Ook wordt de kinderen van deze groepen geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen.
o We zorgen er in school voor dat kinderen uit verschillende groepen zo weinig mogelijk met
elkaar in contact komen.
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Kinderen met milde klachten (verkouden/snottebellen) moeten thuisblijven. Bij twijfel kunt u
altijd even contact met ons opnemen. Er wordt op dit moment aan een nieuwe beslisboom
gewerkt.

In de bijlage vindt u een brief van het bestuur van Aves over de coronasituatie.

De maand december staat in het teken van Sinterklaas en Kerst.
Sinterklaas komt vrijdag wel naar school, maar we kunnen hem helaas niet met alle kinderen en
ouders opwachten. In tegenstelling tot een eerder bericht mag hij wel in school komen. Daar zijn we
blij mee! We gaan er een mooie dag van maken!
Vanwege alle onzekerheid rondom corona hebben we ervoor gekozen om het kerstfeest eenvoudig
te houden. Dit jaar zullen we een kerstlunch organiseren op school en daarnaast geen extra
activiteit. Hopelijk kan dat volgend jaar weer.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Monique Frankema

Welkom op Windkracht 10
Op 18 november is Mathijs Kup bij ons op school begonnen in groep 1/2. Op 4 december wordt
Diogo Canario Cordeiro 4 jaar en op 5 december wordt Lucien Post 4 jaar en gaan zij ook beginnen in
groep 1/2. We wensen Mathijs, Diogo en Lucien veel plezier op Windkracht 10!
Gefeliciteerd!
De jarigen in december zijn:
4 december
5 december
13 december
17 december
20 december
20 december

Diogo Canario Cordeiro
Lucien Post
Dylana de Wit
Adam Ciarkowski
Larissa Brouwer
Joah Veluppillai

21 december
22 december
25 december
27 december
29 december

We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag!
Agenda december 2021
3 december
Sinterklaasfeest
23 december Kerstfeest (meer informatie volgt)
24 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij.
25 december t/m 9 januari Kerstvakantie
25 december juf Lammie jarig! Van harte gefeliciteerd!

Lisa Brand
Shannon Moes
Oliwia Antoniak
Kawthar Boundati
Jurre Zijnstra
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Ouderenquete
U heeft maandag een mail gehad met een link naar de ouderenquête. De afzender van deze mail was
‘Mijnonderzoekscentrum’. We hopen dat u even de tijd wilt nemen om de enquête in te vullen, zodat
we een goed beeld krijgen hoe u als ouder onze school ervaart.
Geen uitnodiging gehad? Check dan even uw spam. Als ook daar geen bericht in staat, horen we het
graag. Dan zorgen we alsnog voor een uitnodiging.
Dalton
Wat hoort er bij het daltononderwijs? Deze keer aandacht voor: de dagkleuren
U heeft het thuis mogelijk al eens gehoord: ‘Het is vandaag de rode dag’. Voor u misschien vreemd,
voor de kinderen heel gewoon!
Iedere dag van de week wordt namelijk aangegeven met een vaste kleur. Dit is bij elke groep gelijk.
Door gebruik te maken van kleuren, wordt de week gestructureerd voor de kinderen, wat hen
bijvoorbeeld helpt om een planning te kunnen maken. Ook kunnen ze hierdoor zien hoe ver de week
gevorderd is. De kleuren hangen zichtbaar in iedere groep.
De dagkleuren kunnen ook gebruikt worden voor de administratie van verschillende taken. De
kinderen uit groep 1/2 plannen op het planbord met de dagkleur welke taak ze uit gaan voeren. De
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gebruiken de dagkleuren bij het plannen en aftekenen van de taken.
De dagkleuren zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag en zondag

geel
rood
roze
paars
blauw
groen

Oproep Aves
We merken dat het in deze tijd moeilijk is om een vervanger te vinden indien een leerkracht uitvalt .
Aves beschikt over een ruim gevulde vervangerspool van rond de 15 fulltime banen. Momenteel is
dit niet genoeg om alle vervangingsaanvragen te kunnen voldoen.
Kent u binnen uw netwerk nog mensen met een onderwijsbevoegdheid die graag voor Aves willen
werken, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met Henny Nijenhuis (h.nijenhuis@aves.nl) of
telefoonnummer 0527-610597

