Windwijzerjournaal
April 2018

Agenda april 2018
Maandag 9 april
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april
Vrijdag 13 april
Vrijdag 13 april
Zaterdag 14 april
Maandag 16 april
Maandag 16 april
Maandag 16 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei
Vrijdag 18 mei

Groepen 5/6 voorstelling de Uitvinders
Groep 2/3 naar kinderboerderij De Stek
Groepen 5 naar het Muiderslot
Open dag van 9.00uur tot 11.30uur
T&T groep 1/2b en groep 7
Workshop muziek groepen 6 en 7
KinderBijbelClub
Workshop muziek groepen 4, 5 en 8
Groep 3 naar kinderboerderij De Stek
GMR vergadering
Workshop muziek groep 1, 2 en 3
Koningsspelen. Groep 1 t/m 4 les tot
12.00uur, groep 5 t/m 8 tot 14.00uur
Studiedag; alle kinderen vrij
Koningsdag; alle kinderen vrij
Meivakantie
Hemelvaart
Windwijzerjournaal mei verschijnt
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Jarigen van de maand
APRIL
7
7
9
10
12
15
16
17
18
18
19
21
21
24
24
25
26
27
29
30
30

Groep
Dewi Verseput (2006)
Mitchell Wongso (2008)
Yara van Raan (2008)
Jeremy Tol (2007)
Emelie van den Heuvel (2011)
Ryan Otten (2011)
Davie Heuving (2013)
Talecia Nyabvure (2008)
Jente Novak (2008)
Xander Schaap (2006)
Jasper van Amerongen (2012)
Beryl Bawuah (2008)
Kian van Gessel (2006)
Jamie Bruijn (2006)
Phaedra van Straten (2011)
Giulia Rooze (2012)
Sara Valk (2007)
Bas Trenning (2009)
Jordi Vreeswijk (2009)
Wessel Boeije (2007)
Tygo Verseput (2009)

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

MEI

2
2
4
6
11
12
12
14
16
16
16
17

Zoë van Galen (2006)
Casey Siu (2012)
Larissa van Steeg (2006)
Dante Sliphorst (2013)
Zeno Rittmann (2008)
Jami de Haard (2006)
Sophie Uijterwaal (2013)
Sophia Costanzo (2009)
Sanne Gietman (2006)
Alyssa van Huissteden (2006)
Raffaëla van Huissteden (2006)
Fayen Pietersen (2013)

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

Op 13 april is juf Sabine jarig en op 7 mei is juf Eveline jarig! Hieperdepiep …HOERA!!!!
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!
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Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Beleid gezonde school:
In het Windwijzer journaal van februari 2018 kon u al de route lezen
van ons gewijzigde traktatie beleid naar het MR speerpunt ‘De
gezonde school’. Wij moesten toen concluderen dat deze route
ietwat hobbelig was verlopen en boden u dan ook onze excuses aan
voor de onduidelijke communicatie. Inmiddels zijn de Windwijzer
doppers volledig opgenomen binnen de school en zien we dat
iedereen hier op zijn eigen authentieke manier een gezonde
invulling aan heeft gegeven. Dat is precies wat wij willen, een
gezond leefstijl stimuleren, zonder daarbij op de stoel van de
opvoeder te gaan zitten. Echter, elk beleid valt en staat met enkele
afspraken en wij hebben dan ook samen met de MR enkele
speerpunten vastgesteld voor een gezonde Windwijzer. Vanaf nu
werken we hier langzaam naar toe. Vanaf de start van het nieuwe
schooljaar, maandag 3 september 2018 wordt dit beleid leidend.
We hebben voor u alles op een rij gezet en u treft deze informatie
aan in de aparte bijlage bij dit journaal.
Urenverdeling van een school:
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het toch kan dat scholen soms verschillen in vakanties
en vrije dagen. De vakantie die het meeste opvalt is de meivakantie. Sommige scholen
hebben twee weken vakantie, sommige maar één en weer andere anderhalf. (de kinderen
van De Windwijzer zijn dit jaar vrij vanaf donderdag 26 april t/m 6 mei. Dan moeten we drie
dagen naar school, te weten 7, 8 en 9 mei om vervolgens weer een lang weekend
Hemelvaart te hebben). Hieronder leggen we uit hoe deze verschillen ontstaan:
Tijdens de schoolloopbaan moet een leerling 7520 uur naar school. Scholen mogen kiezen
hoe ze deze uren over 8 jaar verdelen. De twee meest voorkomende vormen zijn:
1) 4 jaar 880 uur (groep 1 t/m 4) en 4 jaar 1000 uur (groep 5 t/m 8). (Windwijzermodel)
2) 8 jaar 940 uur
In beide modellen kom je onder aan de streep na 8 jaar uit op 7520 uur. Dit verklaart dan
ook direct waarom onze onderbouw groepen extra vrije dagen hebben (veelal geclusterd in
twee margeweken) t.o.v. de groepen 5 t/m 8.
In schooljaar 2018-2019 willen wij gaan onderzoeken of De Windwijzer met ingang van de
nieuwe beleidsperiode (vanaf 01-08-2019) overgaat naar andere lestijden. In alle keuzes die
we maken staat de vraag voorop: wat is het beste voor de kinderen? De maatschappij, het
onderwijs is continu in beweging en is veranderd t.o.v. jaren geleden. Het kan dus zijn dat
onze schooltijden ook toe zijn aan verandering. Dit gaan we onderzoeken en hierbij willen
wij de MR en ouders betrekken.
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Welk rooster het ook gaat worden, bij ieder rooster, is 940 uur op jaarbasis draaien
nodig/beter. De discussies in onderwijsland en de recente stakingen geven aan dat de
werkdruk van de leerkrachten in het basisonderwijs te hoog is en ook daarom willen wij de
1000 uur in de bovenbouw terug gaan draaien naar 940. De werkdruk voor de
onderbouwleerkrachten zal daarentegen niet gaan toenemen, aangezien zij vaak extra
lesdagen moeten draaien in bovenbouwgroepen gedurende de margeweken en/of
aangevuld worden in taken naast het lesgeven. Ook dat wordt ervaren als werkdruk
verhogend.
Daarom gaan we met instemming van onze MR in schooljaar 2018-2019 het 940 uren model
doorvoeren. Dit betekent dat leerlingen die in groep 1 niet direct gestart zijn met 940 een
aantal jaren meer uur moeten maken om in 8 jaar tijd het totaal van 7520 uur te maken. Dit
proces duurt 4 schooljaren. In onderstaande tabel ziet u de berekening:

Groep
1
Groep
2
Groep3
Groep4
Groep5
Droep6
Groep7
Groep8

Schooljaar 201920182020
2019
940
940

20202021

20212022

20222023

20232024

20242025

20252026

940

940

940

940

940

940

940

970

970

940

940

940

940

940
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

940
940
1000

940
940

940

Concreet betekent het voor u voor volgend schooljaar het volgende:
Zit u kind in groep 1 t/m 3 dan gaan uw kinderen volgend schooljaar 940 uur naar school. De
margeweken komen te vervallen en naast de reguliere vakanties hebben uw kinderen
volgend schooljaar nog vrij van 23 april t/m 26 april. Twee weken meivakantie dus!
Zit uw kind volgend jaar in groep 4 t/m 8, dan gaan uw kinderen volgend schooljaar 1000 uur
naar school. Let op: De vrijdagmiddag komt er voor groep 4 bij! Naast de reguliere vakanties
hebben uw kinderen volgend schooljaar nog vrij van 23 april t/m 26 april. Ook voor hen dus
twee weken meivakantie! Tot slot hebben deze kinderen (dus de kinderen van groep 4 t/m
8) ook nog drie nader te bepalen dagen vrij, deze data worden in één van de volgende
journaals aan u gecommuniceerd en hebben o.a. te maken met de planning van onze
studiedagen.
vakanties leerlingen schooljaar 2018-2019
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag en 2e paasdag
meivakantie
hemelvaart + vrijdag

eerste dag
20-10-2018
22-12-2018
16-2-2019
19-4-2019
27-4-2019
30-5-2019

laatste dag
28-10-2018
6-1-2019
24-2-2019
22-4-2019
5-5-2019
31-5-2019
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pinkstervakantie
zomervakantie

10-6-2019
13-7-2019

25-8-2019

Tot slot:
Mocht u geïnteresseerd zijn om volgend schooljaar plaats te nemen in de werkgroep
“nieuwe lestijden”, laat dit dan weten aan Samantha of Esther. We willen met maximaal 8
mensen dit gaan onderzoeken (directie, leerkrachten, MR en ouders)

Met vriendelijke groet,
Esther & Samantha

Even voorstellen……..
Wij zijn blij om u te kunnen vertellen dat ons leerlingen aantal groeit. Dit heeft positieve
gevolgen voor de groepsverdeling van volgend schooljaar. Deze groei zien wij nu al in de
kleutergroepen ontstaan tot aan de zomervakantie.
Om de kwaliteit en ons kleinschalige karakter ook in deze grotere groepen te kunnen
behouden, hebben wij met ingang van deze week een onderwijsassistent aangesteld voor
beide kleutergroepen. Wij hebben een hele goede kandidaat gevonden in Moniek Gerritsen.
Zij stelt zich hieronder even aan u voor.
Ik ben Moniek, 30 jaar oud. Mijn gezin bestaat uit mijn partner en mijn twee kinderen. Na
mijn SPH studie heb ik 10 jaar ervaring, als onderwijsassistent en als pedagogisch
medewerker, opgedaan. Momenteel werk ik bij een invalpool voor onderwijsassistenten en
leerkrachten. Zodoende ben ik nu ingezet bij o.a. de Windwijzer. Ik kijk
uit naar mijn tijd hier!
Vriendelijke groet, Moniek Gerritsen
Moniek zal op de maandag en de donderdag aanwezig zijn
voor de ondersteuning in de beide kleutergroepen.

Koningsspelen 2018
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Koningsspelen. De activiteiten en de schema’s zijn al
aardig uitgewerkt en het belooft ook dit keer weer een prachtige sportdag te worden. Alle
(Konings)spelen vinden plaats in en rondom school.
Let op: vrijdag 20 april hanteren we een continurooster voor de bovenbouw. Groep 5 t/m 8
heeft school van 8:30 – 14:00 uur. De onderbouw-kinderen zien we graag op hun normale
tijden van 8:30 – 12:00uur.
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In de middag vindt er weer een sponsorloop plaats door de bovenbouw-kinderen. Zij hebben
hier gisteren een envelop voor mee naar huis gekregen. De sponsorloop wordt ook dit jaar
weer georganiseerd door Rotary Club Almere Weerwater. 50% van de opbrengst is bestemd
voor een goed doel (dit jaar de dierenambulance Nederland, regio Almere) en 50% is voor
de school. Samen met de leerlingenraad bekijken wij waar we het geld voor de school aan
gaan besteden.De kinderen kunnen de tijd tot 18 april besteden aan het vinden van
sponsors. De sponsors betalen vooraf een vast, contant bedrag. Het inleveren van de
enveloppe kan tot en met woensdag 18 april. Deze worden dan verzameld in de klas.
Mocht u nog meer vragen hebben over de sponsorloop dan kunt u bij meester Olaf terecht.
Heeft u zich nog niet opgegeven als hulp-ouder? Wij kunnen alle hulp goed gebruiken! Op de
deur van ieder klaslokaal hangt een inschrijflijst. We kijken uit naar een sportieve en zonnige
dag! Verdere informatie volgt z.s.m.

Inschrijven jongere broertjes/zusjes
De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 stromen binnen. Hier zijn we uiteraard heel
blij mee. Maar bij deze toch nog een oproep aan de ouders waarvan het jongere
broertje/zusje nog niet staat ingeschreven: Wordt uw kind in 2018, 2019 of 2020 4 jaar……,
wacht dan niet langer en schrijf uw zoon of dochter in.
Voor het gemak zit het inschrijfformulier bijgevoegd bij dit journaal. U mag het ingevuld
terug sturen naar juf Esther of juf Samantha: directie@windwijzer-almere.nl. Wilt u eerst
nog een gesprek of heeft u vragen? Ook in dat geval kunt u contact opnemen met juf Esther
of juf Samantha voor het maken van een afspraak.

Dinsdag 3 en woensdag 4 april schoolfotograaf
Thee en theaterochtend groep 5
Vanochtend waren groep 4/5, 7, veel ouders en opa’s en oma’s aanwezig bij de voorstelling
van groep 5. Gezamenlijk hebben ze een leuke voorstelling opgevoerd met als thema: “Jij
hoort erbij”
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Koffieochtenden
Hieronder staan de data voor de aankomende koffieochtenden tot en met de
zomervakantie.
Woensdag 11 april
Donderdag 24 mei
Woensdag 6 juni
Donderdag 21 juni
Woensdag 4 juli
Donderdag 19 juli

Met ouders uit de wijk en van beide scholen kunt u onder het genot van een kopje
koffie/thee praten over allerlei zaken en nader kennis maken. Dit initiatief wordt
georganiseerd door een aantal actieve moeders uit de wijk, waaronder Debby van
Haastrecht van onze school. (moeder van Mara, Jesse en Fenna).

KinderBijbelclub zaterdag 14 april
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