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 Windvlaag 
Juli 2022 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De laatste twee schoolweken zijn aangebroken. Wat is het schooljaar weer snel voorbij gegaan! Aan 
het begin ervan hoopten we op een normaal jaar zonder onderbrekingen door corona. Helaas was 
dat niet het geval. Voor de kerstvakantie moest de school eerder dicht en daarna hebben we de 
school ook nog een paar dagen moeten sluiten. We hebben last gehad van veel besmettingen bij de 
leerlingen en de leerkrachten. Dat zorgde soms voor problemen met de opvang van groepen, omdat 
er weinig tot geen invallers beschikbaar zijn. Het hele team heeft dit schooljaar extra inspanningen 
geleverd om alle groepen steeds zoveel mogelijk op te vangen. Veel leerkrachten hebben extra 
gewerkt. Ik ben heel blij met deze flexibele inzet. De collega’s staan voor elkaar klaar! 
En het heeft ook veel van de kinderen en van u gevraagd. Kinderen extra thuis opvangen, wisselende 
gezichten voor de groepen, kinderen die verdeeld werden over andere groepen. Daarom wil ik hier 
alle ouders nogmaals bedanken voor het begrip, de medewerking en de flexibiliteit! 
Voor de derde keer op rij hopen we op meer rust en stabiliteit in het volgende schooljaar. 
 
Eerst gaan we nog dit schooljaar afronden. De groepen 4 en 5 gaan nog op schoolreis. In de laatste 
week is het tijd voor de musical van groep 7/8, het afscheid van groep 8 en het afscheid van juf Ilse. 
We willen de laatste dag, vrijdag 15 juli, graag afsluiten met een vossenjacht. Daar hebben we nog 
wel hulp bij nodig. Een aantal ouders heeft zich gemeld als vos of als begeleider van een groepje, 
maar we hebben nog niet genoeg hulp. Heeft u tussen 10.00 uur en 12.00 uur tijd en zin om te 
helpen, laat het weten via een Parro-berichtje of een mailtje aan mij: m.frankema@aves.nl. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in juli zijn: 
 
3 juli    Feyza Abduhakimova   13 juli    Hewa Hussein  
5 juli    Arjun Bhaggoe   19 juli    Mathijs Kup  
6 juli    Lucas Nicola   22 juli    Nora Meijer  
6 juli    Sem Röver    31 juli    Alexander Janse  
9 juli    Abdi Mohamed Ahmed    31 juli    Daniël de Wit  

 
We wensen  jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
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Welkom op Windkracht 10 
Op 5 juli wordt Arjun Bhaggoe vier jaar. Hij komt na de zomervakantie bij ons op school. We wensen 
hem veel plezier bij ons op school. 
 
Agenda juli 2022 
1 juli portfolio gaat mee 
1 juli klassenshow van groep 6 
4 juli t/m 8 juli ouder-kindgesprekken (niet verplicht) 
7 juli groepen 4 en 5 gaan op schoolreis naar de Alde Feanen 
12 juli musical van groep 7/8 
13 juli afscheid van groep 8 
13 juli afscheid van juf Ilse 
15 juli vossenjacht 
15 juli kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
16 juli t/m 28 augustus zomervakantie 
 
Van de OR 
We hebben met veel plezier de avondvierdaagse georganiseerd. We willen alle ouders die 
meegelopen hebben heel hartelijk bedanken. Een speciaal bedankje voor de beide sponsoren van 
een ijsje en drinken: Aaldrik de Wit bestratingen en Almir Jakupovic van opklapbedkopen.nl. 
 
Bedankt! 
Op deze plek wil het team van Windkracht 10 alle ouders bedanken voor hun inzet op welke plek en 
welke manier dan ook: bij activiteiten, in de MR en OR, tijdens gesprekken. We waarderen de grote 
betrokkenheid! 
 
Afscheid juf Ilse 
Over twee weken nemen we afscheid van juf Ilse die 15 jaar met veel passie en plezier op 
Windkracht 10 heeft gewerkt. Juf Ilse heeft in al die jaren veel verschillende groepen gehad, heeft 
directietaken gedaan toen er tijdelijk geen directeur was. En niet te vergeten: ze is als 
daltoncoördinator heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Windkracht 10 als daltonschool. 
We vinden het jammer dat ze ons gaat verlaten, maar we snappen heel goed dat ze deze nieuwe 
uitdaging wilde aangaan: directeur worden van de Sprang in Tollebeek.  
Als u juf Ilse de hand wil schudden en gedag wil zeggen dan kan dat woensdag 13 juli tussen 12.30 
uur en 13.00 uur. 
 
Nieuwe collega’s 
In het nieuwe schooljaar mogen we een aantal nieuwe collega’s begroeten. Karen Ploeg komt vijf 
weken invallen voor het zwangerschapsverlof van juf Monique van Uden, Rob Verra komt werken in 
groep 5 en Nienke Pennekamp in groep 6. In de eerste Windvlaag van het nieuwe schooljaar zullen zij 
zich aan u voorstellen. 
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Vakanties en vrije dagen in 2022-2023 
De vakantieplanning voor het volgende schooljaar is als volgt: 
Herfstvakantie  15-10-22 t/m 23-10-22 
Kerstvakantie  24-12-22 t/m 08-01-23 
Voorjaarsvakantie 25-02-23 t/m 05-03-23 
Paasweekend  07-04-23 t/m 10-04-23 
Meivakantie  22-04-23 t/m 07-05-23 
Hemelvaartsweekend 17-05-23 t/m 21-05-23 
Pinksteren   29-05-23 
Zomervakantie  22-07-23 t/m 03-09-23 
 
Daarnaast zijn de volgende dagen ook vrije dagen voor de kinderen en studiedagen voor het team: 

• donderdag 15 september 

• vrijdag 17 februari 

• woensdag 5 juli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


