Windwijzerjournaal
September 2017

Agenda Juli 2017
Woensdag 13 t/m Vrijdag 15 september
Maandag 18 september
Maandag 18 september
Vrijdag 6 oktober
Dinsdagavond 10 oktober

Kamp groep 7 en 8
Studiedag; alle leerlingen vrij
Juf Els met zwangerschapsverlof
Windwijzerjournaal oktober verschijnt
Ontmoetingsavond/informatiemarkt voor
alle ouders en betrokkenen

Jarigen van de maand
SEPTEMBER
9
10
13
17
18
18
19
19
19
21
23
23
25
26
29
30
30
30
30
OKTOBER
1
2
3
6

Groep
Jamie van Cooten (2009)
Kalliopi Kroes (2009)
Marcus Uijterwaal (2009)
Jaleeza Saddal (2011)
Elise Schoneveld (2010)
Yasmine Schoneveld (2010)
Jordie Heuving (2009)
Ilyza de Poorter (2011)
Faya Vreeswijk (2006)
Lars van der Werf (2008)
Jorden Bakker (2007)
Luna Simis (2009)
Yvon Ford (2009)
Seven Maas (2010)
Elaine Abel (2007)
Jan de Bruin (2010)
Lisa de Bruin (2010)
Jaymeiro Okyekyeku (2012)
Eva van Sloten (2006)
Mila Zwartjes (2008)
Jayden Peters (2008)
Sem van der Valk (2005)
Daan Metz (2008)

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

Op 18 september is juf Nathanja jarig
Op 19 september is juf Fariba jarig
26 september is juf Willemieke jarig..
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Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
We zijn weer gestart! En wat vliegt zo’n vakantie voorbij. Het is fijn om alle kinderen en
ouders weer terug te zien en we zijn dankbaar dat iedereen er ook weer gezond en wel is, op
een aantal kleine en onverwachtse dingen na.
Het is mooi om te zien, hoe onze organisatie staat en draait. Ondanks dat we gestart zijn met
5 nieuwe collega’s, waarvan drie startende collega’s, heeft iedereen zijn draai gevonden en
de eerste stappen gezet in wat hopelijk een mooi, nieuw en leerzaam schooljaar zal gaan
worden.
Wilt u bij het ophalen van uw kind wachten op het blokpad en/of achter het hek? Zo kunnen
wij veilig en met overzicht naar buiten lopen en van een vast plek vanaf het plein de
kinderen een hand geven en overdragen aan u of de opvang/oppas.
Via de groepsleerkracht zal u ook dit jaar worden geïnformeerd over de leerdoelen,
thema’s, activiteiten en groep specifieke zaken. We streven naar zo kort mogelijke lijntjes,
dus heeft u een vraag over (de ontwikkeling van) uw zoon/dochter, ga dan in eerste instantie
altijd naar de leerkracht. Voor algemene zaken kunt u terecht bij juf Samantha (adjunct
directeur) of mij.
Het is goed om een aantal afspraken aan het begin van het jaar weer te herhalen en voor
nieuwe ouders schept dit meteen duidelijkheid. Daarom treft u in dit journaal veel
praktische zaken (nogmaals) aan. Ook kunt u natuurlijk altijd even terugkijken in een vorige
editie van ons Windwijzerjournaal. Deze staan van een heel schooljaar op onze site.
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Daarnaast wordt ieder jaar de schoolgids aangepast en kunt u daar diverse procedures
teruglezen. We willen u nadrukkelijk verzoeken om eerst in de schoolgids te kijken als u een
vraag heeft over bijvoorbeeld het aanvragen van verlof. Dit is met uitstek een voorbeeld wat
we in de praktijk heel vaak tegenkomen. U treft de schoolgids van dit schooljaar als pdf
bestand bij dit journaal aan. Tevens staat de schoolgids op onze website, onder downloads.
Tot slot: We hebben al een paar vragen van ouders gekregen over wat De Windwijzer gaat
doen op 5 oktober, nu deze dag is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag, waarop de
leerkrachten hun werkzaamheden voor een dag neerleggen. Uiteraard snappen we die
vraag, we kunnen u echter op dit moment nog geen definitief uitsluitsel geven. Hiervoor is
afstemming met diverse partijen belangrijk en noodzakelijk. Daarnaast is staken in het
Nederlands recht een grondrecht (dus kan een directie het niet verplichten of verbieden) en
de stakingsoproep is daarnaast een persoonlijke oproep. Dat betekent dus dat iedere collega
zelf beslist over wel of niet deelname aan de staking en dit tijdig meldt bij de directie. U
kunt zich voorstellen dat de collega’s van De Windwijzer hier even goed over na willen
denken en van gedachten willen wisselen met elkaar. De niet stakende collega kan namelijk
worden belast met het opvangen van leerlingen waarvan de leerkracht deelneemt aan de
staking. U kunt zich vast voorstellen dat dit een dilemma is/kan zijn. Tevens willen we als
Prisma scholen ook overleggen wat te doen. Vanuit Prisma zal er begin volgende week een
intern schrijven komen over dit onderwerp. De strekking zal zijn dat er aan de directies
gevraagd wordt om te inventariseren hoeveel stakingsbereide leerkrachten er zijn. Op basis
van die getallen (percentages) zal het bestuur dan besluiten of de betreffende school dicht
gaat of niet. Voor dit moment is dit de informatie die we voor u hebben, we houden u op de
hoogte.
Rest mij u alvast een fijn weekend te wensen!
Met vriendelijke groet,
Esther van Wageningen
Directeur De Windwijzer

De Windwijzer en WIS collect
De Windwijzer heeft er samen met de MR voor gekozen om vanaf dit jaar WIS Collect te
gaan gebruiken om de facturen en betalingen van o.a. de kamp- en ouderbijdrage te
digitaliseren en professionaliseren. Dit omdat de huidige manier van incasseren veel tijd,
energie en onduidelijkheid gaf. Inmiddels zijn de verplichte kampbijdragen voor groep 7 en 8
geïncasseerd en dit proces is vlekkeloos verlopen en we hebben een 100% opbrengst
bereikt, iets waar we heel blij mee zijn!
Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger straks toegang tot de facturen en
factuurvoorstellen die voor uw kind(eren) klaar staan. Voor de Ouderbijdrage voor het
schooljaar 2017-2018, ontvangt u in oktober een e-mail met een link naar de nieuwe factuur
in Wis Collect, waarbij u direct in uw eigen digitale omgeving terecht komt. Hier ziet u
vervolgens een overzicht van de activiteiten van uw zoon/dochter en de bijbehorende
kosten.
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Dit heeft de volgende voordelen voor u:



Beter overzicht van de jaarlijkse kosten per leerling.
Naast regulier overboeken behoort het betalen via IDeal ook tot de mogelijkheden.

Uw email-adres wordt door school veelvuldig gebruikt om u te informeren. Het is daarom
dan ook van groot belang dat het juiste adres bij ons bekend is. U moet deze gegevens zelf
wijzigen in Digiduif en vooralsnog ook doorgeven aan onze administratie (juf Fariba) :
administratie@windwijzer-almere.nl
Door middel van de onderstaande video-instructie maken wij u wegwijs in WIS Collect zodat
u optimaal van deze toepassing gebruik kunt maken.
Open de video-instructie
(werkt deze link niet ga dan desgewenst even naar: http://wis.nl/Ouders)

Besteding ouderbijdragen
Inzake de besteding van de ouderbijdragen hebben we het geheel inzichtelijk gemaakt voor
u als ouders, zodat u weet wat er met de bijdrage van 52,50 per jaar gebeurt. Dit doen we
vanaf heden middels een diagram, i.p.v. een jaarverslag:
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Deze diagrammen zullen binnenkort ook worden gepubliceerd op onze website en betreft de
besteding van de ouderbijdragen over het afgelopen schooljaar. In de komende MR
vergadering zal de begroting voor dit schooljaar worden vastgesteld.

Facebook pagina
Wist u dat we ook actief zijn op Facebook? Zeer regelmatig posten we leuke foto’s van
dingen die er gebeuren in de school. Liked en volgt u ook onze pagina? Dat zouden we super
vinden! U vindt ons door op facebook te zoeken op basisschool de Windwijzer.

De Windwijzer Oecumenische Daltonschool - Kraaiennest 4 – 1319 DA Almere
I www.windwijzer-almere.nl – E dir.windwijzer@prisma-almere.nl - T 036 5240540

Gymrooster 2017-2108
Tijd
dinsdag
Mark
08.30u– 9:10u ochtend 40 groep 2/3
09.10u-9.50u
40 groep 1/2 1x 2 weken
09.50-10.30u
40 groep 4
10.35u-11.15u
40 groep 4/5
11.15u-12.00u
40 groep 3

Tijd
donderdag
08.30u– 9:10u ochtend 40
9.10u-9.50u
9.50u-10.30u
10.35u-11.15u
11.15u-12.00u

13.15u-13.55u middag 40 groep 7
13.55u-14.35u
40 groep 8b
14.35u-15.15u
40 groep 6a

13.15u-14.15u middag 60
14.15u-15.15u

Martin
groep4/5
40 groep 5
40 groep 6b
40 groep 6a
40 groep 7
groep 8a
60 groep 8b

Woensdag Mark
08.30u -09.10u ochtend 40 groep 3
09.10u-09.50u
40 groep 2/3
09.50u-10.30u
40 groep 5
10.30u-11.10u
40 groep 4
11.10u-11.50u
40 groep 6b
11.50u-12.30u
40 groep 8a

Nog even onze gymafspraken op een rij:
Kinderen gymmen in sportkleding of een turnpakje. Ze moeten of op schoenen met
witte zolen of op blote voeten gymmen, dus niet op sokken!
In de bovenbouw worden alleen deo-rollers gebruikt
Voor het begin van de les wachten de kinderen in de kleedkamer of gang
Toezicht tijdens het omkleden ligt bij de groepsleerkracht, ouders mogen niet mee de
kleedkamer in
In de kleedkamers mag niet gegeten en gedronken worden
Kinderen die hun gymspullen zijn vergeten mogen niet gymmen. Kinderen blijven dan
in de klas of bij een andere leerkracht
Kinderen die niet mogen gymmen hebben een schriftelijke verklaring van ouders bij
zich of de leerkracht is op de hoogte
Na de gym wordt van de leerlingen verwacht dat zij zich douchen of opfrissen.
Indien de leerling wil douchen wordt verwacht dat hij/zij zich volledig doucht, dus
zonder badkleding, onderbroek o.i.d.
Indien de leerling zich wast, neemt de leerling een washand mee en wast het gezicht,
de oksels, de handen en de voeten.
De kinderen die geen gymspullen (hieronder vallen ook de gymschoenen) bij zich
hebben en/of geen washand en handdoek, gymmen niet mee. Deze kinderen gaan
met schoolwerk bij een andere leerkracht werken.
Lange haren gaan vast en sieraden gaan af
In de eerste schoolweek mag de leerling nog iets vergeten, maar zo snel mogelijk
gelden bovenstaande afspraken.
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Huisbezoeken
We zijn er als team trots op dat we op de Windwijzer huisbezoeken afleggen. We investeren
graag in de relatie met u als ouders en de kinderen vinden het uiteraard super gezellig als de
juf op bezoek komt.
We komen uiteraard niet alleen voor de gezelligheid. Het huisbezoek wordt gekoppeld aan
de individuele leerdoelen van het kind. Via Digiduif wordt u al een paar jaar regelmatig
geïnformeerd over de leerdoelen en activiteiten die gelden voor de hele groep, maar voor
ieder individueel kind zijn er natuurlijk ook specifieke aandachtspunten en/of uitdagingen. In
het huisbezoek wat maximaal 30 minuten duurt staat de leerkracht hier samen met het kind
en één van de ouders bij stil en worden waar nodig concrete afspraken gemaakt. Door
middel van het huisbezoek investeren we uiteraard ook in de relatie met het kind en u als
ouder. Het huisbezoek wordt in de periode tot aan de herfstvakantie voorbereid(waar
mogelijk en afhankelijk van de leeftijd van de kinderen) samen met het kind en de bezoeken
vinden plaats tussen nu en de kerstvakantie. De huisbezoeken zijn in plaats van de tien
minuten gesprekken die eerder altijd plaatsvonden in oktober. Overige afspraken hierover
staan in onze schoolgids.

Aankondiging ontmoetingsavond/informatiemarkt
Komt u ook? Wij ontmoeten u graag!
Op dinsdagavond 10 oktober organiseren wij als school van 19.00uur tot 21.00uur
een ontmoetingsavond/informatiemarkt voor alle ouders en andere betrokkenen van de
school. Het doel van de avond staat in het teken van de aftrap van het schooljaar, (nader)
kennis maken, informeel samen zijn, informatie geven/delen en gezellig samenzijn.
De locatie is op Het Kraaiennest 4, in de school. Door de school heen worden er diverse
kraampjes/stands ingericht met voor u als ouders nuttige informatie. Tevens vindt u in de
groep van uw kind informatie over de lesmethodes. Ook het Voortgezet Onderwijs zal
aanwezig zijn met een stand. Daarnaast hebben ook al andere partijen, zoals Bijzonder Jij
hun aanwezigheid toegezegd. Wij nodigen u daarom ook van harte uit voor deze avond. Uw
kinderen zijn welkom als u en zij dat leuk vinden. Houd u rekening met het doel en functie
van de avond? U kunt dan zelf de afweging maken of u uw kinderen meeneemt.
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Komt u ons biebteam versterken?
Elke woensdag gaan de kinderen van de Windwijzer naar onze eigen schoolbibliotheek. De
hulpouders/oma’s/opa’s zorgen ervoor dat de kinderen elke week weer boeken kunnen
lenen en dat de bieb netjes blijft. Voor komend schooljaar zijn wij nog op zoek naar één of
twee hulpouders die 1x per maand op woensdagochtend willen helpen samen met een
andere ouder. U kunt zich opgeven bij Nelly via de mail: phlm@kpnmail.nl

Bijzonder jij
Het schooljaar 2017-2018 is begonnen; wij van Bijzonder Jij hebben er ook dit jaar weer veel
zin in!
Ook dit jaar is er weer een succesvolle samenwerking tussen basisschool de Windwijzer en
Bijzonder Jij – praktijk voor onderwijs- en jeugdhulp. De samenwerking gaat er dit jaar net zo
uit zien als vorig schooljaar; wij zullen verschillende vormen van begeleiding geven. U kunt
hierbij denken aan extra begeleiding voor een vakgebied, TOS-begeleiding, sociaalemotionele begeleiding en de plusklassen.
Daarnaast bieden wij tevens bijlessen aan elke dinsdag na schooltijd. Heeft uw zoon of
dochter net even dat extra steuntje in de rug nodig bij bijvoorbeeld rekenen? Dan kunt u
gerust contact opnemen met Lotte via lotte@bijzonderjij.nl of 06-27243779. Juf Atsje geniet
nog even van haar zwangerschapsverlof. Ze heeft een prachtige zoon gekregen: Djurre.
Ook dit jaar is er weer een inloopspreekuur voor ouders/verzorgers die extra informatie
willen hebben of graag ergens over willen sparren; dit inloopspreekuur vindt elke maandag
van 8.30 tot 9.00 plaats. U bent van harte welkom!
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Kinderstralen (vanuit het vorige journaal)
Hieronder een aantal mededelingen op een rij. Deze informatie staat ook in de eigen
nieuwsbrief van Kinderstralen.
Aan-en afmeldingen:
Al geruime tijd kunnen ouders/verzorgers hun kinderen af- en aanmelden via de app of de
ouder-login. Tot op heden was dit ook nog mogelijk door een briefje in te vullen en deze in
de daarvoor bestemde brievenbus te doen. Met ingang van het nieuwe schooljaar kan dit
niet meer en is het alleen nog mogelijk om uw kind(eren) af- of aan te melden via de app of
de ouder-login. De app is te downloaden via onze website.
Overblijven op vrijdag:
Het valt op dat er ouders zijn die vergeten dat als hun kind naar de bovenbouw gaat en ook
gaat overblijven op vrijdag, dit aangepast moet worden. (vanaf groep 5) Ik zie dat er ook het
afgelopen jaar weer een aantal kinderen structureel aanwezig zijn op de vrijdag maar niet
zijn aangemeld voor deze dag. Dit betekent dat zij dus incidenteel worden aangekruist en u
meer geld kwijt bent, wat zonde is! Incidenteel overblijven is altijd duurder dan structureel.
Tostidag:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er iedere laatste donderdag van de maand
tostidag zijn voor de groepen 4 t/m 8.
En dan nog dit…
Mocht u een vraag, opmerking, suggestie of klacht hebben over de overblijf…. Wilt u mij dan
benaderen?
Hartelijke groet,
Linda van Beek
Coördinator Kinderstralen 06- 18942410
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Overzicht vrije dagen schooljaar 2017-2018
Deze treft u aan op onze website. Maandag 18 september is de eerste vrije dag voor de
kinderen. Het team heeft dan een studiedag.

Sport en cultuurlessen
Welke sport- en cultuurlessen ga jij gratis proberen?
Ontdek welke sport- en cultuuractiviteiten bij jou passen. Almere is een sportieve en
culturele stad met veel sport- en cultuuraanbod. Sport- en cultuuractiviteiten zijn leuk,
gezond en zorgen daarnaast voor een betere concentratie op school en nieuwe vriendjes.
In de eerste schoolweek heeft uw kind een brochure van de gemeente mee naar huis
gekregen. In deze brochure staan verschillende sport- en cultuurlessen die uw kind gratis
mag uitproberen. Er is dit jaar zoveel aanbod dat niet alles in de brochure staat. Op de
website www.sportiefalmere.nl staat het volledige aanbod. Vanaf 10 september kun je je
inschrijven. Deelname is gratis en er is ook aanbod voor jongeren en volwassenen, dus
ouders, broers en zussen kunnen ook meedoen!
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