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Vanuit het team
In de klassen wordt hard gewerkt. De
kinderen weten aan welke doelen er gewerkt
wordt. Dat maakt dat kinderen ook steeds
beter snappen wat ze moeten kunnen of
weten. We willen kinderen voor hun
toekomst veel meegeven.
Trefwoord
Week 15 en 16 (8 april
t/m 19 april): Paasthema:
Overwinnen
Inhoud: Over de
overwinning van het licht op het donker.
Over de overwinning van de hoop op de
angst en van het leven op de dood.
Bijbel: paasverhalen (Lucas/Johannes).

De Windroos is een
school vol talenten.
We hebben deze
middag ook ontdekt
hoeveel talent we
hebben. Juf Katie
heeft als een echte
Bob Ross mooie
landschappen laten
schilderen. Het zijn schilderijen om trots op
te zijn.
Koffie-ochtend automatiseren bij rekenen

Studiedag 1 april 2019
De kinderen waren een dag vrij en wij zijn
aan de studie gegaan. En wat zijn onze
opbrengsten. Wij hebben onder begeleiding
lessen Close Reading voorbereid en weten
hoe we de theorie over tekstgerichte vragen
moeten toepassen. In de klas zullen de
kinderen nieuwe lessen krijgen.
’s Middags zijn we aan de slag gegaan met
gedrag en werkhouding in de klas. Hoe
beïnvloeden we dat en hoe werken we aan
doelen, want als het gedrag van kinderen
positief is en als de kinderen een goede
werkhouding hebben, dan kunnen ze goed
leren.

De
teamkamer zat vol met geïnteresseerde en
enthousiaste ouders. Juf Anje heeft veel
verteld over waarom vlot rekenen
(automatiseren) zo belangrijk is. Hoe doen
we dat in de klas en hoe kan je thuis oefenen
met vlot rekenen. De juf heeft goede
websites doorgegeven. Zo kan je ook thuis
meehelpen om rekendoelen te halen.
Vakspecialisten binnen de school
Onze koffie-ochtenden worden verzorgd
door de vakspecialisten. Vakspecialisten
binnen onze school zijn leerkrachten die een
extra opleiding hebben gedaan voor een
bepaald vakgebied. Welke vakspecialisten
hebben we:
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juf Anje vakspecialist rekenen,
meester Jarno vakspecialist taal/lezen
juf Tessa vakspecialist woordenschat en
gedrag.
Deze leerkrachten weten veel van hun
vakgebied en zorgen dat ze hun kennis up to
date houden. En ze zorgen ervoor dat ze hun
kennis delen in het belang van de
schoolontwikkeling, het leren van uw kind.

Schoolfruit
De voorlaatste week dat we schoolfruit
ontvangen! Voor week 15 gaan de kinderen
nog genieten van waspeen (12 llng),
sinaasappel (1 per llng) en komkommer ( per
7 llng).

Verkeersexamen
Kinderen van groep
7 van harte
gefeliciteerd met
jullie theoretisch
verkeersexamen.
Alle kinderen zijn geslaagd en weten hoe het
hoort in het verkeer. Nu ook echt doen.

Onze jarigen deze week
08-04 Yara
10-04 Tuna
Destmal
11-04 Ryan

Boer Borisklas
gr. 8
gr. 8
gr. 3-b

Ontruimingsoefening

In de Zonneparel en in Rustenburg houden
we 2 x per jaar een ontruimingsoefening.
Deze keer was er een bijzondere
ontruimingsoefening. Er was een expert bij.
De oefening ging goed, in die zin dat alle
kinderen heel vlot buiten waren. We hebben
van de expert nog een aantal zinvolle tips
gehad. Heel leerzaam.
Bezoek kinderboerderij

Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen
jullie een fijne dag.

Geld aanvragen voor de wijk Indebuurt033
Hebt u / heb jij een goed idee voor de wijken
Liendert en/of Rustenburg?? Bij
Indebuurt033.nl/subsidie kan geld worden
aangevraagd voor hulp, activiteiten, ontmoeting
enz. Zie de bijgevoegde poster.

Agenda
12-04
18-04
19-04
22-04
27-04
29-04

De kleuters brachten deze week een
bezoekje aan de kinderboerderij.

Koningsspelen
Paasviering – GEEN koffiedrinken
Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
2e Paasdag – alle kinderen vrij
KONINGSDAG in Amersfoort
t/m 3-5 Meivakantie

