Windwijzerjournaal
Juli 2017

Agenda Juli 2017
Donderdag 13 juli
Vrijdag 14 juli
Woensdagavond 19 juli 19.00u
Donderdag 20 juli

Vrijdag 21 juli
Zaterdag 22 juli – Zondag 3 september
Maandag 4 september
Vrijdag 8 september

Schoolreisje groep 3 en 4
Kleuterfeest
Afscheid groep 8
10.30u: Kennismakingsmoment nieuwe
groep
Groep 8 vrij
Einde schooljaar; alle leerlingen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag 2017-2018
Nieuwsflits

Jarigen van de maand
JULI
9
13
13
14
20
23
24
24
25
25
25
25
28
28
29
30
31

Billi Meijer (2012)
Lizza van Dijk (2012)
Philip Verschuure (2010)
Jochem de Moor (2006)
Luka Tavenier (2009)
Anna Bakker (2008)
Eva Metz (2010)
Nova van Straten (2008)
Charmaine Dale (2006)
Winston Gielen (2005)
Thijs de Moor (2004)
Elle Pelgrim (2012)
Valentijn Jacobs (2011)
Lorenzo Lucardie Rodriguez (2006)
Jonah Luken (2010)
Thijs van Pelt (2011)
Linde Derks (2006)

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

Damian Ewaart (2009)
Aron Novak (2005)
Iris Heemskerk (2005)
Koen Bouma (2005)
Esmay Terpstra (2008)

4B
7A
7A
8
5A

AUGUSTUS
1
1
4
7
7
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7
9
11
11
11
12
15
15
15
16
16
17
22
23
25
26
27
28
29
29
30
31

Wouter Trenning (2006)
Jesse Gietman (2008)
Sarea Bensdorp (2009)
Sam van Houten (2011)
Joëlle de Wolde (2009)
Hannah William (2008)
Anna Roepke (2006)
Cornelis Roepke (2006)
Daniël Roepke (2006)
Ise van der Werf (2007)
Kayleen Wong (2009)
Bram de Ruijter (2012)
Thymo Sabajo (2005)
Kyoni Estrella Gonzalez (2008)
Sanne Vlaar (2007)
Jara de Jong (2005)
Jari van de Bilt (2009)
Liam van Winkel (2008)
Odoin Damhuis (2009)
Dana Ewaart (2011)
Jamilla van de Bilt (2012)
Summer Maas (2008)

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

Vince van Es (2012)
Anthony den Heijer (2010)
Daniël van der Linden (2008)
Selena Kenton (2010)
Nout Labrijn (2011)
Ilias Khalidi (2005)

1/2B
3
5A
3
1/2B
7B

SEPTEMBER
1
2
3
4
4
5

Op 17 juli is juf Diana jarig..
Op 20 juli is juf Laura jarig..
Op 29 augustus is meester Olaf jarig..
Hieperdepiep …HOERA!!!!
Wij wensen jullie allemaal (alvast) een hele fijne verjaardag toe!
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Vanuit de directie
Alweer het laatste Windwijzerjournaal van dit schooljaar. Ondanks dat er veel gebeurd is dit
schooljaar, is de tijd toch weer omgevlogen. Het schooljaar 2016-2017 stond in het teken
van veel personele wisselingen. We hadden wat dat betreft een pech jaar. Gelukkig hebben
we alle vacante plekken kunnen opvullen en starten we met een compleet team in het
schooljaar 2017-2018. Iets waar we heel blij mee zijn! Er zijn scholen die het helaas nog niet
gelukt is om de vele vacatures op te vullen en het lerarentekort wat hier debet aan is, is
helaas een landelijke trend. Laten we hopen dat de overheid het signaal oppikt wat veel
scholen hebben afgegeven met de prikactie op 27 juni dat er geïnvesteerd moet worden in
het primair onderwijs.
Op 20 juli sluiten we het schooljaar af met de kinderen en op 21 juli met het team. (Nb:
groep 8 is op donderdag 20 juli al vrij).
Op donderdagochtend 20 juli gaan de kinderen van 10.30uur tot 12.00uur kennismaken met
hun nieuwe juf en/of klas. In die anderhalf uur doet de nieuwe leerkracht iets gezelligs met
de kinderen en vaak wordt er ook al iets geoefend van de leerstof van het nieuwe jaar.
Ouders die vanaf september onze school bezoeken (4 jarigen of zij instromers) worden ook
altijd uitgenodigd voor dit moment.
Dit journaal wordt vergezeld door een aparte brief over onze groepsverdeling,
leerlingaantallen en formatie. Iets waar veel ouders en kinderen met spanning naar hebben
uitgekeken! We zijn er ons inziens goed in geslaagd om met zoveel mogelijk voorkeuren
rekening te houden waardoor we op 4 september starten met 12 evenwichtige groepen qua
verdeling jongens-meisjes, vriendjes-vriendinnetjes, cognitie en sociaal emotionele
behoeftes. De ouders die we (deels) niet helemaal tegemoet konden komen, zijn door ons in
een gesprek vooraf geïnformeerd.
Ik hoop u in de laatste twee weken nog te zien op school, hetzij bij het halen of brengen van
uw kind, of bij het uitzwaaien van de schoolreis van groep 3 en 4. Misschien wel bij het
kleuterfeest of bij de afscheidsavond van groep 8. De Windwijzer is ook de laatste twee
weken nog volop in beweging!
Met vriendelijke groet,
Esther van Wageningen
Directeur De Windwijzer

Komt u ons ‘Bieb-team’ 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

Belangrijk nieuws van Kinderstralen….
Met nog maar een paar weken te gaan, wil ik voor aankomend schooljaar alvast een paar
mededelingen doen. Dit zal ook in onze eigen Nieuwsbrief komen te staan.
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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. 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…
Afgelopen weken is er heerlijk buiten gespeeld en natuurlijk weer veel geknutseld door de
kinderen. Dit hopen wij volgend schooljaar weer net zo te doen om er wederom een
gezellige overblijf van te maken!
Dan rest mij alleen nog maar te zeggen dat ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft en
volgend jaar fris en fruitig weer aanwezig is bij de overblijf.
Hartelijke groet,
Linda van Beek
Coördinator Kinderstralen

Een afscheidsgroet van 3 collega’s…
Juf Suzanne:
Na vier jaar op de Windwijzer te hebben gewerkt, is het voor mij tijd voor een nieuwe
uitdaging op een andere school in Almere. Ik heb altijd met veel plezier les gegeven aan de
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kinderen van de Windwijzer en heb veel mooie herinneringen die ik meeneem naar mijn
volgende werkplek.
Graag wil ik u bedanken voor de prettige samenwerking en de vriendelijke groet 's morgens
en de kinderen bedank ik in het bijzonder voor hun humor, leergierigheid, puurheid en
enthousiasme.
Hartelijke groet, Suzanne Blommers

Juf Meike:
Beste ouders van de Windwijzer,
Ik wil u graag informeren over de reden van mijn vertrek op De Windwijzer.
In 2004 ben ik na mijn studie in Assen in Almere gaan wonen en werken. Dat heb ik 12 jaar
lang met veel plezier gedaan. We hadden een steeds grotere wens om terug te gaan naar
familie, vrienden en naar een kleinere stad. Afgelopen zomer kon die wens dus in vervulling
gaan en we wonen nu met heel veel plezier in Meppel. Naar mijn werk op en neer reizen zou
ik gaan ervaren en bekijken hoe ik dit zou gaan vinden. Nu ik weer 3 dagen werk, merk ik dat
het me steeds meer energie gaat kosten. Ik heb dus de keuze gemaakt om na de
zomervakantie niet meer in Almere te gaan werken. Een best moeilijke beslissing maar ik
hoop daarmee weer een nieuwe mooie werkplek te vinden in de buurt van Meppel.
Bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking! Ik hoop u een dezer weken nog de
hand te schudden.
Groeten van Meike

Juf Paulien
Lieve ouders en kinderen van de Windwijzer,
Na precies 10 jaar met veel plezier met de kinderen, de ouders en de collega’s van de
Windwijzer te hebben samengewerkt, heb ook ik besloten om het roer om te gooien en een
andere route te gaan varen. De vele ervaringen die ik heb kunnen opdoen als IB’er en
gedragsspecialist, heb ik al in kunnen zetten op ‘de Ark’, maar ik ga mij ook wijden aan een
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prachtige en uitdagende klus op ‘het Kompas’. Beide scholen zijn Prisma scholen, dus de
collega’s blijf ik nog wel tegenkomen. Helaas zal ik de kinderen en de ouders van de
Windwijzer niet meer op de Windwijzer zien. Ik wil jullie dan ook enorm bedanken voor de
mooie, soms intensieve, maar vooral prachtige gesprekken en trajecten. Ik heb heel veel van
en met jullie mogen leren, samenwerken en samen een plan opzetten en wil jullie allen dan
ook bedanken voor de mooie tijd.

Lieve groet van Paulien Loots – van der Heijden

We begroeten 5 nieuwe collega’s… even voorstellen…….
Juf Lisa:
Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Lisa van der Veer en ik ben 20 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend in
Almere. Ik werk al sinds maart op De Windwijzer op de maandag in groep 8 en sinds mei ook
in groep 3. Ik ben net afgestudeerd aan de PABO en mijn eerste echte fulltime baan is op De
Windwijzer aankomend schooljaar in groep 8a. Iets waar ik ontzettend veel zin in heb!
Verder speel ik 2 à 3 keer per week badminton en houd ik van winkelen en lekker ergens
lunchen of uit eten met vriendinnen. Een avond op de bank, een leuke les verzinnen, of een
film kijken, vind ik ook heerlijk.
Ik heb heel veel zin om gezamenlijk met u, de kinderen en collega’s leuke, leerzame jaren te
gaan beleven.
Groeten, juf Lisa
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Juf Jacqueline:
Beste ouders en kinderen,
Even voorstellen….
Mijn naam is Jacqueline Doornwaard. Ik ben 35 jaar oud en woon in Almere. Ik ben al sinds
2003 werkzaam in het onderwijs, waarvan al heel wat jaren binnen stichting Prisma.
In mijn vrije tijd ga ik graag fietsen of lekker in de tuin aan het werk.
Daarnaast is mijn grootste hobby bezig zijn met kinderen, zowel in mijn werk als privé.
Vanaf het nieuwe schooljaar mag ik deel uitmaken van het team van de Windwijzer. Ik ga
werken in groep 3. Hier heb ik erg veel zin in. We gaan er samen met de kinderen een mooi
schooljaar van maken!
Voor nu alvast een fijne vakantie en tot volgend schooljaar.

Juf Laura
Hallo allemaal,
Ik ben Laura Kerker en ik woon in Lelystad. Afgelopen schooljaar heb ik de Pabo afgerond en
ben ik dus afgestudeerd als juf. Daar ben ik super blij mee!
Aankomend schooljaar sta ik voor groep 6a, mijn eerste echte eigen klas. Daar heb ik onwijs
veel zin in en ik ga er helemaal voor! We zullen samen vast veel leuke momenten beleven.
Tijdens het kennismakingsmoment op 20 juli, is de eerste al. Naast het kennismaken mag ik
namelijk ook 21 kaarsjes uitblazen.
In mijn vrije tijd vind ik het fijn om in de natuur te wandelen, met vriendinnen af te spreken,
te winkelen en op het strand te zijn.
Mocht u vragen hebben, kom gerust langs.
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Juf Jessica:
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Mijn naam is Jessica Stolp. Ik ben 22 jaar en woon in Lelystad. Komend schooljaar kom ik
werken op De Windwijzer! Een super leuke baan waar ik nu al naar uit kijk. Juf Els gaat met
zwangerschapsverlof en ik kom haar vervangen. U kunt mij vinden in groep 8b op de
maandag, groep 1/2 b op de woensdag, donderdag en vrijdagochtend en op de
vrijdagmiddag voor de groepen 5. Naast mijn leven als juf kun je mij vinden in de bioscoop of
in een boekenwinkel. Ik ben namelijk gek op films en boeken. Daarnaast ga ik graag een
rondje hardlopen in het bos of lekker uit eten. Ik wens jullie allemaal een prettige
zomervakantie toe en tot september! Groetjes van Jessica
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Meester Martin:
Hallo Jongens en meiden van basisschool De Windwijzer. Mijn naam is Martin de Jong, ik ben
26 jaar, woon in Zwolle en volgend jaar ben ik naast meester Mark ook een vakleerkracht
gym. Dit betekent dat ik vanaf volgend schooljaar jullie ook gymles kom geven.
Net als jullie vind ik sporten ook erg leuk. De sporten die ik heel leuk vind om te doen zijn
hardlopen, tennissen en fitnessen. Natuurlijk ben ik erg benieuwd welke sporten jullie goed
kunnen, en dat mogen jullie laten zien tijdens de gymlessen.
Naast De Windwijzer werk ik ook op basisschool De Kraanvogel en op Sterrenschool de
Ruimte als gymmeester. Ik heb er erg veel zin in en hoop jullie allemaal binnenkort te
ontmoeten. Alvast een fijne zomervakantie en tot snel!
Groetjes, meester Martin

MR De Windwijzer… even voorstellen
Mijn naam is Mark van Deudekom en samen met Sophie, Tim (uit groep 2) en Amy (2 jaar)
wonen wij nu zo'n vijf jaar in de Noorderplassen. In het dagelijkse leven werk ik in sales bij
een IT-bedrijf.
Met ingang van het nieuwe schooljaar word ik lid van de medezeggenschapsraad van De
Windwijzer.
Wij hebben geen moment spijt gehad van onze keuze voor De Windwijzer, nu ruim twee jaar
geleden. In deze afgelopen periode heeft zich wel een aantal zaken voorgedaan waarover ik
graag mee had gesproken. Een positie binnen de medezeggenschapsraad stelt mij in staat dit
in toekomstige gevallen te doen. Met mijn positie in de medezeggenschapsraad wil ik mij
inzetten om De Windwijzer naar een nog hoger niveau te brengen en daarbij de belangen
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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

De gymlessen starten in de eerste week van het nieuwe schooljaar!

Musicalklas
Goed nieuws:
Wie van zingen en bewegen houdt kan ook na de zomervakantie weer mee doen met de
Musicalklas van juf Marjoleine. Zangschool Almere neemt dan met juf Marjoleine het
initiatief van De Windwijzer over. Nieuw is dat talentjes van groep 5 t/m 8 van alle scholen in
de omgeving kunnen inschrijven. Het maximum aanmeldingen is 10.




Aanmelden : info@zangschoolalmere.nl o.v.v. van de naam en leeftijd van het kind
en telefoonnummer van de ouders.
Kosten : 25 euro per maand.
Lesdag en tijd : donderdag 15.45-16.45 u. Locatie : Speelzaal De Windwijzer
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BSO opvang mogelijkheden op vrijdagmiddag
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn zoals u weet op vrijdagmiddag vrij. Een bewuste
keuze van ons als Windwijzer. Sommige ouders hebben hierdoor op de vrijdagmiddag
opvang nodig. Met ingang van het nieuwe schooljaar biedt ook Small Society de
mogelijkheid om op vrijdagmiddag vanaf 12.00uur uw kind op te vangen. (minimum aantal
kinderen bedraagt 2). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Small Society.

Blink Kinderopvang
Naast Small Society, de Buurvrouw, schatjes en schoffies en diverse gastouders is
kinderopvang Blink ook in de gelegenheid om uw kind op te vangen na schooltijd. Flyers zijn
verkrijgbaar op school.
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Summerschool Bijzonder Jij

Tijdens de zomervakantie kan het gebeuren dat veel leerstof en basiskennis wegzakt bij de
kinderen. Het is daarom belangrijk om ook in de vakantie lekker veel te blijven lezen. Tevens
biedt de begeleidingspraktijk Bijzonder Jij de mogelijkheid van de Summerschool aan:
Voor meer informatie kunt u de collega’s’ van Bijzonder Jij mailen op:
bijzonderjij@windwijzer-almere.nl
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