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 Windvlaag 
November 2022 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De tweede periode van het schooljaar is gestart. De dag na de herfstvakantie was de schoolfotograaf 
op bezoek. Het is prachtig om te zien hoe deze schoolfotograaf  op een enthousiaste manier alle 
kinderen op de foto zet. (Schoolfotografie (fotografiewiersma.nl). De fotograaf heeft aangegeven dat 
het ontzettend druk is op dit moment en dat we een aantal weken geduld moeten hebben, voordat 
de foto’s klaar zijn. 
 
Gisteravond hebben veel ouders en alle leerkrachten de 
ouderavond over de Kanjertraining bezocht. Er is veel 
informatie gedeeld. Vandaag krijgen alle kinderen een folder 
waarin in het kort de principes van de Kanjertraining worden 
uitgelegd. Wilt u de folder ontvangen in het Turks, Arabisch of 
Engels? Geef het dan even door aan de leerkracht van uw kind. 
Wij zorgen daar dan voor. 
Meer informatie kunt u vinden op de site 
www.kanjertraining.nl. 
 
In de groepen wordt op dit moment volop gewerkt aan het maken van lampions. Daarnaast zijn de 
voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst zijn al gestart. We gaan ons klaarmaken voor de gezellige 
maanden november en december! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in november zijn: 
 
1 november   Thijmen Vonk   21  november  Noah Röver 
6 november   Roos Koetsenruijter  21 november   Raf Zandbergen  
8 november   Noa Kamphuizen   22 november   Max Röver  
12 november Noah Haaijema   25 november   Maurice van der Lee  
16 november Stefan De Oliveira Gomez  28 november   Danilo Almeida 

 
Maak er een mooie verjaardag van! 
 
Welkom op Windkracht 10 
In november mogen we weer een aantal nieuwe kinderen verwelkomen. We wensen Thijmen Vonk, 
Noah Haaijema en Danilo Almeida heel veel plezier bij ons op ods Windkracht 10! 

https://www.fotografiewiersma.nl/schoolfotografie.html
www.kanjertraining.nl
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Agenda november 2022 
november De hele maand is het schoonmaakmaand. 
7 november In deze week vinden ouder-kindgesprekken plaats in groep 3. 
14 november Deze week is het ‘Kom in de klas-week’. 
15 november De ‘Schoolschrijver’ op school 
16 november Boomfeestdag voor de groepen 6 en 7 
19 november Juf Suzanne is jarig! Van harte gefeliciteerd! 
22 november MR-vergadering  
 
Schoonmaakmaand 
Iedere dag wordt er schoongemaakt in school. Er zijn altijd klussen waar de schoonmaakster niet of 
nauwelijks aan toe komt. Daarom hebben we twee maanden in het schooljaar ‘schoonmaakmaand’ 
genoemd. We gaan geen schoonmaakavonden meer organiseren, maar alle leerkrachten doen een 
oproep in deze maand aan de ouders om op een dag of een aantal dagdelen te komen helpen met  
het schoonmaken van de klas of een gedeelte van de school. Het is voor zowel de kinderen als de 
leerkrachten fijn als er veel hulp is, zodat alles er weer lekker fris uitziet. 
 
‘Kom in de klas’ 
We vinden het leuk ouders een kijkje te geven in de groep bij de gewone lessen. Dus wilt u een 
rekenles, taalles of spellingles bijwonen dan bent u in de week van 14 november van harte welkom. 
U zult begrijpen dat het niet goed werkt als te veel ouders tegelijk komen kijken. Daarom geven de 
leerkrachten via Parro de mogelijkheid om in te schrijven. In de loop van volgende week krijgt u meer 
informatie over het inschrijven. 
 
Schoolschrijver op school 
Vanaf de Kinderboekenweek tot nu zijn in de groepen 3 tot en 
met 8 lees-en schrijflessen gegeven van de organisatie ‘De 
Schoolschrijver’. Dit is ter voorbereiding op het bezoek van een 
echte kinderboekenschrijfster. Op 15 november komt Maren 
Stoffels in alle groepen vertellen over haar werk als schrijfster. 
Meer informatie over Maren: (Maren Stoffels boeken vinden - 
Kinderboeken.nl). 
Met deze activiteiten hopen we de kinderen te motiveren en te stimuleren om te gaan lezen. Als 
kinderen per dag 15 minuten in taalrijke boeken lezen, leren ze per jaar 1000 nieuwe woorden! 
Woordenschat en kennis van de wereld zijn belangrijk om teksten goed te kunnen begrijpen. Lezen is 
niet alleen leuk, maar dus ook heel belangrijk voor de ontwikkeling. 
In de groepen 1/2 komt het schrijversechtpaar Ingrid en Dieter Schubert. Zij zijn vooral bekend door 
hun prentenboeken. Kijk maar eens op Ingrid & Dieter Schubert - Home (ingriddieterschubert.com) 
 
Thema Leren Leven 
Het nieuwe thema van Leren Leven is ‘Wens’. In de bijlage vindt u de brief met meer 
informatie. 
 
 
 
 

https://www.kinderboeken.nl/auteur/maren-stoffels/
https://www.kinderboeken.nl/auteur/maren-stoffels/
http://ingriddieterschubert.com/
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Van de MR 
De eerste twee MR vergaderingen van het schooljaar zijn geweest. Het begin van een schooljaar is 
een mooi moment voor een korte terugblik. We keken naar onze wijze van organiseren, 
communiceren, onze betrokkenheid en de samenwerking. Op een paar kleine punten hebben we 
bijgesteld. Bovenal stelden we vast dat de overleggen prettig en goed verlopen. 
We zien nu de beleidsafspraken van vorig jaar en daarvoor goed terug. Mede door de extra financiële 
middelen zijn de klassen kleiner waar veel kinderen voordeel bij hebben. Er is tevens gestuurd op 
verbeteringen in het rekenonderwijs. Een ander mooi initiatief dat nu zichtbaar is geworden en mede 
mogelijk werd door de extra middelen is de Kanjertraining. De leerling enquête wees uit dat 
verbetering mogelijk is. In gesprek met de kinderraad werd dit bevestigd. Sociale veiligheid is echter 
lastig om te zetten naar vaardigheden en vraagt aandacht en training. Het is mooi dat hiervoor de 
Kanjertraining is geselecteerd en opgepakt. De ouderavond gaf ouders ook de kans hierin betrokken 
te zijn. Laten we eerlijk zijn, je bent nooit te oud om te leren. 
Nu wij aan het einde van het meerjarenbeleidsplan zijn gekomen, breekt ook de tijd aan om verder 
vooruit te kijken. Het schoolplan geeft hier invulling aan voor een periode van vier jaar. De MR heeft 
instemmingsrecht, maar belangrijker daarin is het meedenken. Ontwikkelwensen van de kinderen, 
ouders en leerkrachten zijn hierin relevant om een onmisbare school voor deze wijk te blijven.  
Vanuit de MR werken we inmiddels met een aangepaste samenstelling sinds de laatste vergadering. 
Sia Wentink (leerkracht) heeft het einde van de 2e termijn bereikt. Ze is opgevolgd door Inge Wester 
(leerkracht). Voor Rien Hofman (ouder) is de 2e termijn ingegaan.  
Nog even voorstellen: 
Ik ben Rien Hofman, vader van Marilou (groep 5) en Kiona (groep 2). Ik woon samen met Angélique 
en de kinderen in de Zuidert te Emmeloord. De Windkracht 10 is dichtbij, dat is natuurlijk fijn. Ik zet 
mij graag in voor onze school en het onderwijs aan onze kinderen. Ik vind het leuk om beleidsmatig 
betrokken te zijn. Op deze manier kan ik een maatschappelijke passende bijdrage doen. Ook leer ik 
steeds beter hoe de school met de vele betrokkenen samenwerkt. Wellicht een raakvlak met mijn 
werk. Professioneel hou ik mij bezig met kantoorautomatisering van verschillende bedrijven. Als IT 
consultant ben ik betrokken in de veranderende vragen en omstandigheden van deze bedrijven. 
Voor mij altijd weer nieuwe uitdagingen. Ook het onderwijs kent veel dynamiek. Onderwijskwaliteit 
en toegankelijkheid zie ik als belangrijke punten. Mocht je vragen hebben of gewoon eens willen 
spreken, geef het gerust aan. Ook andere MR-leden zijn daarvoor te benaderen. Een berichtje sturen 
kan ook naar mr.odswindkracht10@aves.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mr.odswindkracht10@aves.nl
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Intrede MR Windkracht 10 
Ik neem dit schooljaar het stokje van Sia Wentink over in de MR.  
Voor degene die mij nog niet zo goed kennen zal ik mij kort even voorstellen. 
Mijn naam is Inge van Diepen-Wester en ben 40 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in de 
Noordoostpolder. 
Ik zit al 19 jaar in het onderwijs en dit wordt mijn zesde jaar op de Windkracht 10. 
Voorheen heb ik op Daltonschool de Markesteen in Zwolle gewerkt en op de Zevensprong hier in 
Emmeloord. Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag en ik sta in groep 5 naast Rob.  
Ik woon samen met mijn man Dirk van Diepen en ons gezin in Marknesse. Wij hebben 3 kinderen; 
twee dochters van 4 jaar en 10 jaar en een zoon van 6 jaar. Wij wonen op een glastuinbouwbedrijf 
waar mijn man diverse bloeiende tuinplanten jaarrond teelt.  
 
Wilt u eens een praatje maken bent u altijd welkom.  
Met vriendelijke groet, 
Inge 
 
Verkeersveiligheid (herhaling) 
In de vorige Windvlaag heb ik gevraagd naar ouders die zich willen inzetten 
voor de verkeersveiligheid rondom school. We denken aan het surveilleren 
tijdens de spitstijden, twee ouders die met opvallende gele hesjes aan in de 
Sondelstraat heen en weer willen lopen en ouders aanspreken die voor 
onveilige situaties zorgen. 
Tot nu toe heeft één ouder aangegeven hierbij te willen helpen. Wilt u ook 
helpen, stuur dan een berichtje naar Monique Frankema. 
 
Week van de mediawijsheid 2022 
Van 4 t/m 11 november besteedt de FlevoMeerbibliotheek, Jongerenwerk en Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) van Carrefour aandacht aan de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar is er aandacht 
voor de leerlingen van groep 7/8 en hun ouders/ verzorgers. 
Waarom de Week van de Mediawijsheid? De grens tussen online en offline vervaagt en de digitale 
wereld is onderdeel van onze maatschappij. Een leuk en belangrijk moment delen via social media, 
een post van een klasgenoot ‘liken’. Via social media delen kinderen veel met elkaar. Helaas is niet 
elke online interactie leuk en gaat dit weleens verkeerd. Elkaar verkeerd begrijpen gebeurt snel. En 
met de veiligheid van een scherm ertussen is een nare reactie soms zo geplaatst. Soms escaleert dat 
in haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal worden genageld. Hoe houden we het 
samen online sociaal? En geven we kinderen de handvatten om online contact positief en veilig te 
houden? Daarover gaat het over aankomende week! 
Het programma/ aanbod: 
- Het webinar ‘Like and cancel’ voor ouders 
- De Mediawijsmarkt in de bibliotheek 
- Tips voor thuis 
Meer informatie over het lokale programma: www.carrefour.nu/agenda 
Bart Maljers 06 53 24 68 92 / Belinda van Keulen 06 13 28 72 90. 
 


