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 Windvlaag 
Oktober 2022 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Op het moment dat ik deze Windvlaag schrijf, schijnt de zon lekker naar binnen. Toch is de herfst al 
echt begonnen en wordt het weer wisselvallig. 
Wat hebben we een geluk gehad tijdens het pleinconcert en de sportdag! Mede dankzij het weer 
kijken we terug op twee geslaagde activiteiten! De sportdag is ook goed verlopen, dankzij de hulp 
van ouders en opa’s en oma’s. Zonder al die extra inzet, kunnen wij zo’n dag niet organiseren. 
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen! En natuurlijk wil ik hier 
Verhage fruit uit Luttelgeest nog even bedanken: zij hebben de heerlijke appels gesponsord!  
 
De komende maand is het Kinderboekenweek. In de Kinderboekenweek besteden we nog meer dan 
anders aandacht aan het belang van lezen en voorlezen. Lezen is belangrijk, want je hebt het overal 
bij nodig, maar lezen is ook leuk! Je leert nieuwe dingen, het prikkelt je fantasie, je kunt je even 
afsluiten van de dingen om je heen en ‘verdwijnen’ in een verhaal. 
In alle groepen worden er activiteiten gedaan ter voorbereiding op een bezoek van een echte 
kinderboekenschrijfster en een echtpaar dat prentenboeken maakt. Op 15 november komt Maren 
Stoffels op bezoek in de groepen 3 tot en met 8. In de groepen 1/2 komen Ingrid en Dieter Schubert 
vertellen over hun werk.  
We kijken daar erg naar uit. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in oktober zijn: 
3 oktober    Noa Voogd   22 oktober   Orpheo Speelman  
8 oktober    Emma Cottam  23 oktober   Amy Wiersma  
14 oktober  Saar Doorn                 26 oktober   Leyla Lopes 
15 oktober  Wiktoria Makowska 26 oktober   Ian Tempel 
16 oktober  Josef Al Khafaji   27 oktober   Cody Cottam 
18 oktober  Jimmy Wijnand  
 
Maak er een mooie verjaardag van! 
 
Welkom op Windkracht 10 
Na de herfstvakantie beginnen Wiktoria Makowska, Ian Tempel, Leyla Lopes en Cody Cottam bij ons 
op school in groep 1/2. 
Veel plezier op Windkracht 10! 
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Afscheid 
Na de zomervakantie is Lucas Nicola op een andere basisschool gestart. We wensen hem veel succes 
en plezier! 
 
Agenda oktober 2022 
4 oktober    We openen samen met de kinderen de Kinderboekenweek. Het thema is Gi-ga-groen 
11 oktober  Vergadering van de Medezeggenschapsraad 
12 oktober  Podium van de groepen 1 t/m 4 
14 oktober  Juf Inge is jarig. Van harte gefeliciteerd! 
15 oktober  t/m 23 oktober  Herfstvakantie 
24 oktober  Schoolfotograaf 
26 oktober  Juf Miranda is jarig. Hieperdepiep hoera! 
31 oktober  Ouderavond over de Kanjertraining 19.30 uur 
 
Verandering inzet van leerkrachten 
Vanaf morgen, dinsdag 4 oktober, is juf Monique van Uden weer terug van haar 
zwangerschapsverlof. Zij start in groep 1/2b: op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Emma blijft op 
donderdag en vrijdag in de groep. 
Juf Gianne is vanaf deze week weer op woensdag vrij en juf Emma is dan op woensdag in groep 3/4. 
Op deze plek bedanken we juf Gianne voor de afgelopen periode waarin ze fulltime heeft gewerkt. 
En we bedanken juf Karen voor haar inzet in de afgelopen weken en wensen haar veel succes op haar 
volgende school! 
 
Pensionering juf Sia 
Juf Sia heeft het besluit genomen om met ingang van 1 januari aanstaande te stoppen met werken 
en te gaan genieten van haar (vervroegde) pensioen. Sia is al vanaf 1983 betrokken bij Windkracht 
10. Eerst als leerkracht in vooral kleutergroepen en de laatste jaren ook als vakdocent muziek. Zij 
heeft daarmee erg veel voor de school en voor heel veel kinderen betekend. Wij zullen haar 
enthousiaste inzet en betrokkenheid enorm gaan missen. Maar we hebben begrip voor haar besluit 
en wensen haar veel geluk na haar mooie onderwijscarrière. 
Later in het jaar informeren we u over het afscheid dat we voor Sia organiseren. 
Na de kerstvakantie werkt juf Lammie op woensdag in groep 1/2a en op vrijdagochtend is zij vrij. Juf 
Nienke is dan op vrijdagochtend in de groep. Voor de vervanging van Sia als muziekdocent hebben 
we nog geen oplossing. We bekijken nog wat de mogelijkheden zijn. 
 
24 oktober: schoolfotograaf! 
De maandag na de herfstvakantie komt de schoolfotograaf op 
school. Hij maakt van alle groepen een groepsfoto, van alle 
kinderen portretfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes. 
Wilt u een foto met broertjes/zusjes die (nog) niet op school 
zitten, dan kan dat tussen 8.00 uur en 8.45 uur. U moet u dan 
wel aanmelden. Dat kan via een Parro-berichtje naar Monique 
Frankema of een mail naar m.frankema@aves.nl. 
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Ouderavond Kanjertraining 31 oktober 
Dit jaar zijn we gestart met de Kanjertraining. Misschien heeft u van 
uw kind(eren) al iets gehoord over Kanjerpetten in de kleuren wit, 
blauw, rood en geel. Iedere kleur pet staat voor een bepaald soort 
gedrag. Ieder gedrag heeft goede en minder goede kanten. Tijdens de 
Kanjertraining leren we hoe je op een goede manier met anderen 
kunt omgaan. Maar je leert ook hoe je zelf invloed kunt hebben op 
het gedrag van anderen. 
We vinden het belangrijk dat ouders ook weten hoe we in de groepen 
omgaan met het aanleren van gedrag. U kunt er dan thuis met u 
kind(eren) over praten en ze verder helpen. 
Daarom organiseren we op maandag 31 oktober een ouderavond. 
Georgette Oudheusden neemt u die avond mee in de wereld van de 
Kanjertraining. Georgette heeft het hele team getraind en we vinden 
het fijn dat ze de ouders van onze kinderen daar ook over wil 
vertellen. 
We starten om 19.30 uur en de avond eindigt om uiterlijk 21.00 uur. 
We hopen op een grote opkomst!  
 
Verkeersveiligheid 
Met enige regelmaat horen we ouders die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid rondom 
school. Het gaat om de uitgang van groep 1 tot en met 4 en vooral bij het uitgaan van de school. Het 
is dan erg druk en door overstekende kinderen en ouders die wegrijden, kan het gevaarlijk zijn. 
Helaas zijn er ook volwassenen die hun auto niet parkeren in de vakken, auto’s die hard rijden en 
fietsers die op de stoep fietsen. 
Daarom een oproep: zijn er ouders die tijdens de spitstijden willen surveilleren? We denken dan aan 
ouders die met een geel hesje aan, in tweetallen, heen en weer willen lopen en ouders aanspreken 
die voor onveilige situaties zorgen. Dit hoeft niet dagelijks, maar zo af en toe zou voldoende moeten 
zijn. Als u zou willen helpen om het gebied veiliger te maken, stuur dan een berichtje naar Monique 
Frankema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


