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Vanuit het team

Na de voorjaarsvakantie zijn we weer goed
gestart. Wat een mooie lentedagen hadden we in
de voorjaarsvakantie.
We merkten dat de kinderen er weer zin in
hadden. De eerste dag na de voorjaarsvakantie
was voor ons als team een spannende dag. De
inspecteurs van onderwijs zouden ons een dag
bezoeken. In een apart item informeer ik u hier
graag over.

Trefwoord
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart):
Spreken - Inhoud: Over
waarheid spreken, liegen,
bemoedigen en oordelen.
Over hoe woorden het
leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed
afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja
zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen
(Matteüs 25).

Inspectiebezoek 4 maart

dat wat kinderen nodig hebben in de klas, hoe wij
differentiëren. Het is goed dat wij notities maken,
maar de inspecteurs vinden dat we de notities
nog veel beter moeten analyseren. Dan kunnen
we nog veel beter de lesstof afstemmen op de
kinderen. We begrijpen dat we dit nog beter
kunnen doen, en daarom gaan we hier direct mee
aan de slag. De inspecteurs hebben ook
gesproken met kinderen en leerkrachten. En dat
was ook iets wat de inspectie zag: een heel
gedreven team die met elkaar en professioneel
werkt aan schoolverbetering. Kinderen die zich
fijn voelen bij ons op school.
Over een jaar zullen we aan de inspectie
rapporteren welke acties we hebben ingezet om
nog beter te kunnen analyseren en te
differentiëren, waardoor we nog beter
afstemmen op kinderen

Open dag 9 maart
Vandaag was de
Open dag bij ons op
school. De hele
ochtend zijn we
druk geweest om
gezinnen te
ontvangen die
benieuwd waren
naar ons onderwijs.
Kinderen uit groep 5
stonden klaar om in
tweetallen de
school te laten zien. De kinderen van onze school
zijn hele goede ambassadeurs van onze school.
We merken dat we met z’n allen trots zijn op
onze school. Dat willen we graag laten zien.
Mensen zijn welkom, ook na vandaag.

Onderwijs in staking
Afgelopen maandag zijn er 2 inspecteurs van het
onderwijs bij ons op school geweest. Zij hebben
samen met de intern begeleiders en directie 6
klassen bezocht. Deze lessen hebben we
nabesproken. De inspecteurs lieten ons eerst
vertellen wat wij zagen en vervolgens stelden zij
nog een aantal zeer kritische vragen. Deze gingen
vooral over de manier waarop wij afstemmen op

Vrijdag 15 maart heeft de vakbond AOB een
staking uitgeroepen. Het
team vindt het heel
belangrijk dat er meer geld
gereserveerd wordt om
het beroep van leerkracht
aantrekkelijker te maken,
zodat alle kinderen in Nederland goed onderwijs
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krijgen. Onze school is gesloten vanwege een
studiedag. Een aantal leerkrachten zal deze dag
gaan staken, andere leerkrachten zullen aan het
werk zijn.

Onze jarigen
13-03
14-03
15-03
17-03

Tabesh
Isias
Ibrahim
Karim

Rupsje Nooitgenoegklas
gr. 7
gr. 7
gr. 5

ABC-activiteiten
Er staan - op korte termijn
al - een heleboel leuke
activiteiten op het ABCprogramma voor uw
kinderen om aan mee te
doen. Peutergym,
natuurwerkplaats zowel voor kinderen als voor
ouders, schaakclub, legoclub, sportinstuif, teveel
op om te noemen! Graag verwijzen we u naar de
website van ABCLiendert en –Rustenburg om
e.e.a. rustig te bekijken. Maar wacht niet te lang
met kiezen! Meld uw kind zo snel mogelijk aan.
https://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abcliendert/activiteiten-overzicht/
https://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abcrustenburg/activiteiten-overzicht/

Schoolfruit
In week 11 ontvangen we mandarijnen, appels en
waspeen. Omdat de mandarijntjes klein uitvallen
krijgt iedere leerling 2 stuks!

Nieuw in onze school
Volgende week zetten wij er een stoeltje bij voor
Natnael die naar de Kleine
Beerklas gaat en voor Yousra, zij
gaat naar de Rupsje
Nooitgenoegklas. Fijn dat jullie
komen! We wensen jullie veel
plezier op De Windroos.

Agenda
11-03
15-03
15-03
18-03

Excursie 7/8 Rijksmuseum Museumbus
Studiedag – alle kinderen vrij
Vrijwilligersactie NLdoet! (ook 16-03)
Start Week van de Lentekriebels

