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Vanuit het team
Na een zeer warme en zonnige zomer, zetten we
maandag onze deuren weer open. Het is fijn om
iedereen terug te zien.
Het is vast weer even wennen, om alle dagen in
de schoolbanken te zitten. Wij hebben er weer
veel zin in.

U krijgt een bericht via de mail wanneer u zich via
de website kunt aanmelden. Als u uw mail via uw
smartphone ontvangt, check dan ook uw mappen
‘ongewenst / spam etc.’. Daar wil de
bevestigingsmail ook nog wel eens terechtkomen.
Voor groep 1 t/m 3 wordt deze spreekweek in
november gepland.
Op tijd op school

Welkom nieuwe juffen
Dit jaar verwelkomen we juf Nettie voor groep
3b. In groep 3 is nog een nieuwe juf, juf Babs. Zij
staat in beide groepen 3. Binnenkort stellen we
ze aan u voor. Juf Yaelle is voor ons al een
bekende. Ze is nu inmiddels afgestudeerd. Zij
werkt in groep 4 en daarnaast ondersteunt ze de
groepen 4 en 5. Fijn dat jullie ons team komen
versterken.
Kinderen in de klas brengen groep 3 t/m 8
Komende maandag bent u van harte welkom om
met uw kind mee naar de klas te lopen. Het is fijn
om kort kennis te maken met de leerkracht(en)
van de klas van uw kind. Voor groep 3 mag het de
hele week, maar vanaf 2 september gaan ook de
kinderen van groep 3 zelfstandig naar de klas. De
groepen 3 hebben in de periode tot de
herfstvakantie één keer per week een
inloopmoment. Hierover wordt u door de
leerkrachten geïnformeerd.
Informatiekaart 2018-2019
De informatiekaart heeft u voor de vakantie al
ontvangen via de mail. U ontvangt deze week de
papieren versie, die helemaal up-to-date is. Graag
deze versie gebruiken.
Spreekweek 17 t/m 20 september groep 4 t/m 8
Zoals gebruikelijk starten we met een
spreekweek. Het is een kennismakingsgesprek
tussen ouders en de nieuwe leerkracht. Vanaf
groep 4 verwachten we dat uw kind er ook bij is.
U kunt zich weer aanmelden via de website:
www.windroos2.pcboamersfoort.nl

We vinden het heel
belangrijk om de
lessen op tijd te laten
beginnen.
Zorgt u ervoor dat de
kinderen om 8.15 uur
in de klas zitten?
Vanaf 8.05 uur kunnen de kinderen terecht.
Realiseert u zich dat het heel fijn is als kinderen
even met andere kinderen kunnen praten,
voordat ze zich gaan inspannen.
Ouderbijdrage en schoolreis 2018-2019
Voor de vakantie heeft u een factuur gekregen
voor het schooljaar 2018-2019. Het is voor ons
erg belangrijk als de ouderbijdrage/schoolreis
voor 19 september betaald is. Dit in verband met
hoge de hoge kosten van de bus en het
schoolreisje. In een aparte bijlage stuur ik u
nogmaals de factuur.
Rapport
Wilt u de rapporten weer meegeven naar school?
Biebboeken
De kinderen mochten voor de vakantie in een
oranje tasje een boek uit de bibliotheek
meenemen. Wilt u ervoor zorgen dat deze
uiterlijk dinsdag 28 augustus weer mee naar
school genomen wordt.
Controle adresgegevens en telefoonnummers
Om u in noodsituaties te kunnen bereiken, willen
we zeker weten dat we beschikken over de juiste
adresgegevens en telefoonnummers. Na het
gesprek met de leerkracht in de spreekweek,
vragen wij u de leerlingkaart van uw kind(eren) te
controleren. Dan kunnen we in onze
leerlingadministratie correcties doorvoeren.
Voor groep 1 t/m 3 zal de leerkracht vragen dit te
doen tijdens het inloopmoment in de eerste
week.
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Adressenlijst
Veel ouders hebben aangegeven dat ze graag een
adressenlijst van de groep van hun kind willen
hebben. Eerst zullen we vanuit privacyoverwegingen vragen of u wilt dat uw adres en
telefoonnummer door wilt geven. Het kan erg
handig zijn bij speelafspraken.
Hoofdluiscontrole
Deze week is er weer hoofluiscontrole.
Wij hopen dat u in de vakantie en
zeker nu de scholen weer gaan
beginnen, goed bent blijven controleren. Voor de
controle is het handig als de kinderen een niet te
ingewikkeld kapsel hebben en geen gel in het
haar.
Getal en ruimte junior, de nieuwe
rekenmethode

Vanaf dit jaar gaan we in de groepen 3 t/m 8 echt
werken met Getal en ruimte junior. Misschien
hoort u de kinderen er deze week over vertellen.
In deze methode komt er elke week 1
rekenonderwerp aan bod en wekelijks oefenen
we verhaaltjessommen. Veel kinderen vinden dit
moeilijk. We hopen dat de kinderen door onze
aandacht hiervoor, hierin groeien. De komende
tijd zullen we u regelmatig over vertellen.
Trefwoord
Voor de geloofsopvoeding
gebruiken we op school de
methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar
een (digitale) kalenderplaat

met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst.
We vertellen (Bijbel-)verhalen, dragen gedichten
voor, we bidden en zingen met de kinderen. Er
komen verschillende thema’s aan bod uit de
leefwereld van de kinderen, de samenleving en
de Bijbel. De kleurenposter geeft telkens aan
welk thema in een bepaalde periode actueel is.

Welkom nieuw leerlingen
In de kleuter-groepen
zien we nieuwe
gezichten: Jenna,
Nour, Tabesh, Naiya,
Iyed.
Welkom allemaal.
Ook in de hogere groepen verwelkomen we
nieuwe kinderen: in groep 3b Nisa,
En in groep 7 Safa, Marwa en Saphira. Ook jullie
hartelijk welkom!
Jarigen
28 – 08 Shaniah Katwaroe groep 3
29 – 08 Aviva Awinka Kleine Beerklas
30 - 08 Daliya Mezbanali Kleine Beerklas
31 – 08 Ryvano Ultee Kleine Beerklas
Allemaal een hele fijne verjaardag gewenst!
Agenda
27 augustus
28 augustus
04 september
10 september
13 september
14 september
19 september

Eerste schooldag
Luizencontrole
Picknick kleuters
MR-vergadering
Studiedag
Studiedag
Schoolreisje groep 1 t/m 8

