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Vanuit het team
De tweede week zit er al weer bijna op. De
kinderen raken steeds meer gewend aan de
afspraken in de klas. Er wordt hard gewerkt en
dat zien we graag.

Trefwoord
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28
september): Presteren
Inhoud: Over grote en
kleine prestaties, de
waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1
Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).

Even voorstellen: juf Nettie
Een nieuw schooljaar, een nieuwe baan op een
onbekende school voor mij.
Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Nettie Vinke,
geboren en getogen in Amersfoort.
Sinds de zomervakantie sta ik op maandag,
dinsdag en woensdag in groep 3b.
Na 14 jaar werkzaam geweest te zijn geweest op
een basisschool in Zeist, is het fijn om op mijn
fiets naar het werk te gaan en op deze mooie
school te werken.
Met veel plezier ben ik dit schooljaar in groep 3b
gestart. Ik verheug me op een mooi schooljaar en
maak graag nader kennis met u!

een leuke tijd van te maken!
Graag tot ziens, Groetjes, juf Babs
Studiedagen donderdag 13 en vrijdag 14
september
Deze dagen hebben de kinderen vrij, maar als
team zijn we op school aan het werk. We gaan
ons in ieder geval verder verdiepen in onze
nieuwe methode Getal en Ruimte junior. We
hebben een deskundige die onze vragen goed kan
beantwoorden.
Informatiebijeenkomsten
Elke klas organiseert een informatiebijeenkomst.
Er zijn er al een paar geweest. Heeft uw groep er
nog geen gehad, dan ontvangt u van de
leerkracht een uitnodiging. Het is heel belangrijk
dat u er bij bent. U maakt kennis met de
leerkracht en u hoort wat er belangrijk is voor het
leren en ontwikkelen in dit jaar.

Huisbezoeken
Een keer per 2 jaar brengen de leerkrachten een
huisbezoek. Dit is een gezellig moment om u en
uw kind beter te leren kennen. Zo’n bezoek is
tussen een half uur en een uur. De leerkrachten
maken afspraken.

Ouderbijdrage en schoolreis
Heeft u al betaald?
Ouders die volgens
onze gegevens nog
niet betaald hebben
krijgen een
betalingsherinnering.

Even voorstellen: juf Babs
Graag stel ik mijzelf aan u voor.
Ik ben juf Babs, werkzaam sinds het begin van dit
schooljaar in de beide groepen 3.
Dinsdag en woensdag sta ik voor groep 3a en op
donderdag en vrijdag voor groep 3b.
Voorgaande jaren heb ik lesgegeven in Zeeland.
Afgelopen zomervakantie ben ik verhuisd vanuit
Middelburg naar Amersfoort.
Ik heb er zin in om er samen met de groepen drie

Oud papier!
De oud papier container
wordt iedere ochtend door
onze conciërge meester
Albert aan de weg gezet.
Graag ontvangen wij uw oud
papier! U doet toch ook mee?
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De inkomsten komen altijd ten goede aan de
leerlingen.

Nieuwe leerlingen
Aanstaande maandag komen de broertjes Damin
en Dayan van Soeren op onze school. Damin gaat
naar 1-2C Boer Borisklas en Dayan gaat naar 1-2A
Kleine Beerklas. Van harte welkom!! We wensen
jullie een fijne tijd op De Windroos.

Onze jarigen tot en met 14 september
12-09 Ahmed Zine
groep 3-A
14-09 Ceyda Serbez
groep 5
Van harte gefeliciteerd! Fijne dag gewenst.

Agenda
10-09
13-09
14-09
19-09

MR-vergadering
Studiedag – alle kinderen vrij
Studiedag – alle kinderen vrij
Schoolreis groep 1 t/m 8

Voor u gelezen:
Techniek- en programmeercursus voor meisjes
uit groep 6, 7, en 8
Houdt uw dochter van zelf leuke dingen maken?
Iets voor haar kamer? Speelgoed voor broertje of
zusje? Sieraden voor haarzelf? Een vogelhuisje of
insectenhotel? Schrijf haar dan in voor een van
onze techniekcursussen. Wil ze liever leren
programmeren? Een app, website of robot? Dan
is misschien een computercursus iets voor haar.

Op 14 september starten we weer met een nieuw
seizoen. U kunt haar nog inschrijven. Dat kan via
de website: https://technika10keistad.nl/
We hebben ook een afdeling voor jongens
iTechboys. De meeste cursussen bij iTechBoys
zitten al vol, maar er is nog wel ruimte bij de
cursus Mindstorms. Interesse? Kijk dan op hun
website https://itechboys.nl
Technika 10 Keistad is een vrijwilligstersclub in
Amersfoort die al sinds 2005 in Amersfoort
technische en programmeercursussen organiseert voor meisjes en sinds 2013 voor
jongens.

