Windwijzerjournaal
Juni 2017

Agenda Juni 2017
Maandag 5 juni
Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni
Vrijdag 9 juni
Maandag 12 juni
Donderdag 22 juni
Vrijdag 30 juni
Maandag 3 t/m vrijdag 7 juli
Donderdag 6 juli
Vrijdag 7 juli
Vrijdag 7 juli

Tweede Pinksterdag
Margeweek groepen 1 t/m 4
13:15u Leerlingenraad
19:30u GMR vergadering
19:00u MR vergadering
11:30u Thee & Theater groep 2/3
Week van de Rapportgesprekken
Schoolreis groepen 5 en 6
13:15u Leerlingenraad
Windwijzerjournaal verschijnt

Jarigen van de maand
JUNI
3
4
5
6
9
9
9
13
18
19

Kaate Ignatius (2010)
Famke van den Dungen (2006)
Quinn Pepels (2007)
Mick Hazeleger (2010)
Liam Kasanpawiro (2004)
Senna Vos (2007)
Jerrel de Wolde (2006)
Jelger van den Dungen (2009)
Rosanna Sagues (2009)
Demi Jonker (2008)

Groep
3
7A
6
2/3
8
6
7A
4B
4B
5B
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19
21
21
22
25
28
28
30
11
12
14
15
16
16
16
19
19
20
21
23
23
24
24
25
26
27
28
30

Liza Kharchenko (2010)
Kevin De Abreu (2007)
Lisa Vos (2006)
Damian Roos (2008)
Suzanne de Vos (2008)
Rachel Li (2005)
Jaimy Ossebaar (2011)
Alex Kociš (2010)
Zeno Rittmann (2008)
Jami de Haard (2006)
Sophia Costanzo (2009)
Dean Abel (2004)
Sanne Gietman (2006)
Alyssa van Huissteden (2006)
Raffaëla van Huissteden (2006)
Mirna van Buuren (2011)
Max Letschert (2008)
Fleur Metz (2007)
Parisa Farahmand (2009)
Donia Abdolâhi Sâbet (2006)
Dayo Pietersz (2007)
Kaya A-Loy (2006)
Sherezade Hoogdorp (2004)
Cheryl Li (2007)
Lina Virani (2010)
Julian van Scheppingen (2009)
Mike Krams (2005)
Kaylee Jansen (2006)

2/3
5B
7B
5B
5B
8
1/2B
3
5B
7B
4B
8
7B
7B
7B
1/2B
5B
6
4A
7A
6
7B
8
6
2/3
4A
8
7B

Tristan Estrella Gonzalez (2007)
Ewan Jacobs (2010)
Joël Reesink (2006)
Delaylah Kraanen (2008)
Jayden Sheombar (2007)

6
3
7B
5B
6

JULI
2
2
3
6
6

Op 12 juni is juf Samantha jarig..
Hieperdepiep …HOERA!!!!
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!
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Vanuit de directie
In dit Windwijzerjournaal treft u informatie aan over de groepsverdeling voor het schooljaar
2017-2018:
Achtergrondinformatie bij het tot stand komen van de groepsformatie:
We zijn alweer een aardig tijdje bezig met de groepsformatie voor volgend jaar. is Dit proces
begint altijd al in november bij het opmaken van de begroting. Het lastige in onderwijsland is
dat een begroting loopt over een kalenderjaar (dat is op zich logisch), maar dus twee
schooljaren behelst. De begroting van 2017 bestaat dus uit 7 maanden “schooljaar 20162017” en 5 maanden “schooljaar 2017-2018”. Het aantal leerlingen is altijd de basis en het
uitganspunt voor het opmaken van de begroting. Er wordt dan uitgegaan van het
leerlingenaantal op 1 oktober van het jaar ervoor. Dus de rekeneenheid voor de begroting
van 2017 is het leerlingenaantal van De Windwijzer op 1 oktober 2016. (286). Verder neem
je dan de eventuele wijzigingen op personeelsgebied, groepen en leerlingen per augustus
2017 mee en je kijkt naar de uitgaven van het jaar ervoor. (in dit geval dus 2016). En dan
kan je kijken (=keuzes maken) of er voldoende financiële ruimte is om je plannen en ambities
concreet vorm te geven. Uiteindelijk begint dan ook het voor u en uw kinderen meest
interessante stukje van de begroting en dat is de groepsindeling en formatie.
Dit jaar kunnen wij een grote groep ouders een stem geven in dit proces!
Volgend schooljaar starten we met 12 groepen:

1/2a, 1/2b, 2/3, 3, 4, 4/5, 5, 6a, 6b, 7, 8a en 8b.
We hebben daarmee een groepsgemiddelde van 25 leerlingen per groep.
De verwachting is nu dat er geen instroomgroep komt in 2018. Echter, de laatste twee jaren
is gebleken dat dit toch nodig was, omdat er nog veel aanmeldingen bijkwamen. Het is en
blijft dus belangrijk dat u uw zoon of dochter op tijd inschrijft en dat is rond de leeftijd van
2,5 jaar -3 jaar. Als u al een kind op school heeft, gaat dit niet automatisch! U kunt aan mij
een inschrijfformulier vragen en ik zal het u doen toekomen via de mail.
Uw mening telt:
In het nieuwe schooljaar gaan we weer een groep 2/3 formeren. Mocht uw zoon of dochter
in het nieuwe schooljaar naar groep 2 of 3 gaan en u wilt graag dat uw kind in de groep 2/3
komt, laat het ons weten! Tevens kunt u samen met uw kind bespreken bij welke vriendjes
of vriendinnetjes hij/zij in de groep wil komen en ons dit doorgeven. We proberen hier
zoveel als mogelijk rekening mee te houden.
U kunt uw verzoek alleen schriftelijk doorgeven via juf Willemieke: w.wakker@windwijzeralmere.nl en/of ondergetekende: e.vanwageningen@windwijzer-almere.nl. Doe dit voor 10
juni a.s.
In het nieuwe schooljaar gaan we ook een groep 4/5 formeren. Om zoveel mogelijk de rust
te bewaren hebben we ervoor gekozen om groep 4b van juf Anne intact te laten. Groep 4a
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van juf Brenda is iets stabieler als het gaat om omgaan met veranderingen. Er zullen een
aantal kinderen uit groep 4a van juf Brenda aan groep 4b worden toegevoegd (circa 8) en
samen worden zij dan de nieuwe groep 5. De overige kinderen van groep 4a vormen het deel
van de combinatiegroep 4/5.
Mocht uw zoon of dochter in het nieuwe schooljaar naar groep 4 of 5 gaan en u wilt graag
dat uw kind in de groep 4/5 komt, laat het ons weten! Tevens kunt u samen met uw kind
bespreken bij welke vriendjes of vriendinnetjes hij/zij in de groep wil komen en ons dit
doorgeven. We proberen hier zoveel als mogelijk rekening mee te houden. U kunt uw
verzoek alleen schriftelijk doorgeven via juf Anne: a.devries@windwijzer-almere.nl en/of
ondergetekende: e.vanwageningen@windwijzer-almere.nl. Doe dit voor 10 juni a.s.
De kinderen van de huidige “Jip en Janneke groep (instroomgroep van juf Diana/Meike)
zullen worden verdeeld over de nieuwe groep 1/2a en 1/2 b. Mocht u voorkeur hebben
voor één van de twee groepen en/of wensen hebben t.a.v. vriendjes en vriendinnetjes, laat
het ons weten! We proberen hier zoveel als mogelijk rekening mee te houden. U kunt uw
verzoek alleen schriftelijk doorgeven via juf Willemieke: w.wakker@windwijzer-almere.nl
en/of ondergetekende: e.vanwageningen@windwijzer-almere.nl. Doe dit voor 10 juni a.s.
Vanaf groep 6a en 6b (de huidige groepen 5a en 5b ) verandert er niets qua samenstelling en
deze groepen schuiven één op één door naar het nieuwe schooljaar.
Nadat we alle reacties van ouders verwerkt hebben, gaan we vanaf 10 juni dan de groepen
definitief vormgeven, de leerkrachten verdelen en bepalen welke groepen naar het Razeil
gaan. U wordt hier uiterlijk in het volgende Windwijzerjournaal ( 7 juli) over geïnformeerd.
Ik hoop u zo voldoende informatie te hebben gegeven, maar mochten er vragen zijn, dan
weet u mij hopelijk te vinden!
Namens het team wens ik u fijne Pinksterdagen en voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 een
fijne vakantieweek.

Met vriendelijke groet,
Esther van Wageningen
directeur De Windwijzer
p.s. Tot aan de zomervakantie zult u juf Saskia zo af en toe
ook aantreffen in de school. Zij pakt een aantal taken van mij
op , doordat juf Samantha nog met verlof is. Een paar extra
helpende handen!
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Rooster margeweek
De groepen 5 t/m 8 hebben volgende week gewoon school. (dinsdag t/m vrijdag) We gaan er
een gezellige week van maken. Door de collega’s tijd te geven om groepsplannen te maken,
CITO resultaten te verwerken e.d. hebben we een aangepaste groepsverdeling aankomende
week:
Dag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Groep 5a
Lisa
Meike
Eveline
Eveline

Groep 5b
Marjolein
Manon
Manon
Nienke

Groep 6
Nathanja
Brenda
Brenda
Nathanja

Groep 7a
Irene/Els
Irene/Els
Irene/Els
Irene/Els

Groep 7b
Nienke
Lisanne
Lisanne
Lisanne

Groep 8
Harmien
Harmien
Sabine
Lisa

Afscheid Meester Ray
Lieve kinderen, Beste ouders, lezers,
Ik stond er in mijn jeugd niet altijd goed voor op de basisschool. Ik vond het moeilijk, ik zat in
een grote klas en voelde mij zelden op mijn gemak. Daarom heb ik ook lang getwijfeld toen
ik het aanbod kreeg om op school te komen werken. Doe ik hier wel verstandig aan…, kan ik
dat wel? Hoe geweldig kan het zijn om te ervaren dat school ook leuk kan zijn! Dat
leerkrachten ook mensen zijn met emoties. Om te zien dat zij met al hun vermogen hun best
doen om het beste uit een kind te halen en het een goede basis te bieden. Ik mocht het
allemaal eens over doen, ik kwam in dat opzicht wat laat tot bloei en kon dit nu opnieuw
eens van dichtbij aanschouwen.
Wat kijk ik bijzonder tevreden terug op de afgelopen vier jaar waarin ik ook naar beste
weten en kunnen een bijdrage heb proberen te leveren aan de ervaringen van kinderen op
de basisschool. Ik herinner me de vele Koningsspelen, Kerst-evenementen, carnavalsdisco
etc. Dat naar school gaan ‘plezier’ betekent en dat leren vervolgens
vanzelf gaat. Ik ervaar dat ook direct via onze eigen kinderen.
School is een belevenis en vormt de basis van je werkbare leven. Ook dat
houdt niet op bij school, gelukkig of helaas, maar betekent voor mij dat ik
ook nu weer verder ga. Als Facilitair Manager ga ik een prachtige functie
vervullen in een hotelachtige omgeving. Een omgeving waar ik hopelijk
ook weer veel kan leren, want leren is plezier hebben.
Dank jullie wel voor de prachtige jaren op school. Ik zal het nooit
vergeten.
Met een gerust hart laat ik mijn takenpakket achter bij mijn opvolger Olaf Witteveen. Met
hem gaan jullie ongetwijfeld ook weer een mooie tijd tegemoet. Gelukkig is mijn afscheid
niet heel definitief; we zien elkaar ongetwijfeld nog vaak op het schoolplein. Tot ziens
allemaal,
Meester Ray
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Even voorstellen……. Meester Olaf
Zoals jullie weten heeft meester Ray afgelopen week
afscheid genomen van de Windwijzer. Ik (meester
Olaf) ga tot aan de zomervakantie Ray vervangen als
conciërge en daarnaast zal ik ook groep 3 als
onderwijsassistent ondersteuning bieden.
Ik wil me graag even voorstellen; ik ben Olaf
Witteveen, 26 jaar en getrouwd met Vera. Samen
hebben wij 1 zoon genaamd Morris(2) en is er een
tweede kindje op komst. We wonen in Dronten.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tekenen,
muziek te luisteren en turn ik 1x in de week.
Daarnaast vind ik het leuk om van hout meubels te
maken voor in huis of tuin.
Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en jullie te
ontmoeten.
Meester Olaf

Vanuit Bijzonder Jij; de Plusklas
In het Windwijzerjournaal van de vorige maand stond wat de kinderen van de groepen 1/2, 5
en 6 tijdens de plusklas hebben gedaan/gemaakt. Deze maand willen de kinderen van de
groepen 3/4 en 7/8 laten weten wat zij de afgelopen tijd hebben gedaan/gemaakt.
Groep 3/4
De afgelopen periode hebben de kinderen van groep 3/4 het tijdens de plusklas gehad over
‘kleding’. Waar is kleding nou eigenlijk voor? En wat weten we al over kleding en wat niet?
We hebben een discussie gehad over wel of geen uniform aan op school. De kinderen waren
het unaniem over eens dat ze dat echt niet wilde! De komende weken gaan we een echte
modeshow voorbereiden, de kinderen hebben daar veel zin
in!
Groep 7/8
De kinderen uit de groepen 7/8 hebben de afgelopen weken
hard gewerkt aan hun eigen project. Het was nog best lastig
om een onderwerp te vinden, want er is zoveel leuks om een
eigen project over te houden! Ze hebben elk een passend
onderwerp gekozen en zijn daar stapsgewijs mee aan de slag
gegaan. Binnenkort zullen ze een presentatie houden over
hun onderwerp in de klas. We zijn benieuwd!
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Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus
terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze
terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017
weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie
worden gedownload.
Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje
en een interactieve challenge beschikbaar.

Nieuws van onze musicalklas
Het is bijna zover! De kinderen van de Musicalklas van De Windwijzer gaan in een
interactieve voorstelling geïnspireerd door Alice in Wonderland en de Tovenaar van Oz
zingend op zoek naar talent.
In hun eindvoorstelling Alles in Wonderland laten ze zien hoe talent soms gewoon maar voor
het oprapen ligt en dat achter elke deur aanwijzingen te vinden zijn om verder te komen. Je
kunt in Wonderland gemakkelijk verdwalen... maar gelukkig hebben de kinderen altijd elkaar
nog."
Voorstelling 22 juni - voor leerlingen uit de groepen van de kinderen die mee doen (groep
5a, 6 en 7a)
Voorstelling 23 juni - voor de ouders en andere genodigden om 19.30uur op De Windwijzer
in de speelzaal (gymzaal van de kleuters).
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Blink Kinderopvang
Flyers verkrijgbaar op school.
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Summerschool Bijzonder Jij
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