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 Windvlaag 
Augustus/september 2022 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Het schooljaar 2022-2023 is begonnen! 
We hopen dat iedereen kan terugkijken op een mooie vakantie. 
Vandaag hebben we een frisse start gemaakt door alle kinderen door de wasstraat de school in te 
laten lopen. 
We gaan er een mooi jaar van maken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze Windvlaag is voor augustus en september. De volgende verschijnt op maandag 3 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Welkom op Windkracht 10 
Vandaag zijn de volgende kinderen bij ons op school begonnen: Benyamin Bekkar (groep 1/2a), 
Emma Lemstra (groep 1/2b), Fara van der Lee (groep 1/2b), Emma Buitink (groep 1/2b), Maurice van 
der Lee (groep 3), Abdulrahman Mohammed Al Kaseem (groep 6). 
We wensen jullie allemaal heel veel plezier bij ons op school! 
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Afscheid van Windkracht 10 
Chris Lagendijk gaat starten op een andere basisschool. We wensen Chris veel plezier op zijn nieuwe 
school! 
 
Nieuwe medewerkers 
Juf Nienke Pennekamp is een nieuwe leerkracht. Zij staat op maandag, dinsdag 
en woensdag in groep 6.  
Hoi allemaal, 
Mijn naam is Nienke Pennekamp. Ik ben 22 jaar en afgelopen zomer afgestudeerd 
aan de PABO. In mijn vrije tijd dans ik graag en geef ik daarnaast ook dansles.  
Voor sommigen ben ik wellicht nog een bekend gezicht na de stage die ik in 
schooljaar 2020-2021 met veel plezier liep op de Windkracht 10! Dit jaar vindt u 
mij van maandag t/m woensdag voor groep 6.  
Ik ben blij weer terug te zijn en heb ontzettend veel zin om er samen een fijn en 
gezellig jaar van te maken! Ik hoop u snel te zien in school. 
 
Meester Rob Verra is ook een nieuw gezicht. Hij werkt dit jaar op woensdag, donderdag en vrijdag  in 
groep 5.  
Hallo allemaal, 
Ik ben meester Rob en dit schooljaar mag ik, samen met juf Inge, 
lesgeven aan groep 5 van Windkracht 10. Op dit moment ben ik 3 jaar 
verbonden aan Aves. Voor mijn opleiding, ik zit nu in mijn laatste jaar, 
heb ik op verschillend scholen gewerkt. Waarbij ik in alle groepen 
ervaring heb opgedaan. Hiervoor heb ik jaren gewerkt in de supermarkt, 
waaronder de Poiesz tegenover onze prachtige school. Als ik niet met 
school bezig ben dan vind ik het fijn om te vissen, korfballen of gezellig 
samen te zijn met vrienden en familie. Ik kijk er naar uit om samen met 
de leerlingen, ouders en collega’s er een fantastisch jaar van te maken.  
Groeten, meester Rob 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in augustus waren/zijn: 
2 augustus    Sanna Klappe  16 augustus  Amine Riffi Olitte  
3 augustus    Amira De Jong   21 augustus  Hidde Kamphuizen  
7 augustus    Mae van der Linden  23 augustus  Martyna Patyna  
10 augustus  Bjorn Heeringa   25 augustus  Luuk Kamphuizen  
11 augustus  Shayno Konuksever  27 augustus  Emma Lemstra 
12 augustus  Andrii Kulyk   28 augustus  Anna Roeven  
14 augustus  Vinn Oosterman   30 augustus  Randa Haaji  
16 augustus  Moehamed Ahmed Ghazi  31 augustus  Jesse Post 
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De jarigen in september zijn: 
3 september  Lucas Avdalyan   25 september  Emma Buitink 
7 september  Jan Toropov Nogueira   29 Selena Baartse  
24 september Maudy Almeida    29 Teun van Steenbergen  
 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
 
Agenda september 2022 
13 september  Muziekdag met afsluitende pleinconcert met Limai 
15 september  Studiedag Kanjertraining (kinderen zijn vrij) 
19 september  (t/m 23 september) Kennismakingsgesprekken in alle groepen 
21 september  Sportdag (onder voorbehoud) 
28 september  Kinderpostzegelactie 
 
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.  
U ontvangt ook de ‘praktische informatie bij de schoolgids’.  
 
Muziekdag met Limai 
Herinnert u zich het pleinconcert nog dat door alle kinderen is gegeven 
in maart van het afgelopen schooljaar? De kinderen, leerkrachten en 
toeschouwers hebben daar toen zo van genoten, dat we hebben 
besloten om nog een keer zo’n dag te organiseren. Dit doen we al op 
13 september! 
We gaan die dag weer in alle groepen aan de slag met liedjes en 
muziek en sluiten de dag af met een pleinconcert. U bent natuurlijk 
weer van harte welkom om mee te genieten! 
Binnenkort meer informatie. 
 
Lessen Leren Leven 
Maandag 5 september starten de lessen Leren Leven weer. Vanaf dit schooljaar krijgen de kleuters 
ook deze lessen van een gastdocent. 
Het eerste thema is ‘(t)huis’. In de bijlage de ouderbrief met meer informatie. 
 
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. 
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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 
De kennismakingsgesprekken met kind, ouder(s) en leerkracht zijn gepland in de week van 19 
september. Meer informatie en de uitnodiging ontvangt u binnenkort. 
 
Woensdag fruitdag  
Ook dit jaar is de 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. 
Gezond eten = je fit voelen = goed kunnen bewegen = je goed kunnen ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


