Windwijzerjournaal
M ei 2 0 1 8

Agenda mei 2018
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Dinsdag 29 mei
Vrijdag 1 juni
Maandag 4 juni
Woensdag 6 juni en Donderdag 7
juni
Vrijdag 8 juni
Vrijdag 8 juni

2e Pinksterdag
Inloopspreekuur Monique Nachbar
GGD onderzoek groep 2 leerlingen
GGD onderzoek groep 2 leerlingen
T&T groep 3 en 6b
GMR vergadering
GGD onderzoek groep 2 leerlingen
Workshop groep 7, 8a en 8b
Windwijzerjournaal juni verschijnt
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Jarigen van de maand
MEI
19
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
30
JUNI
3
4
5
6

Mirna van Buuren (2011)
Max Letschert (2008)
Fleur Metz (2007)
Parisa Farahmand (2009)
Noah Schardijn (2013)
Donia Abdolâhi Sâbet (2006)
Dayo Pietersz (2007)
Kaya A-Loy (2006)
Terance Lam (2012)
Cheryl Li (2007)
Lina Virani (2010)
Julian van Scheppingen (2009)
Kaylee Jansen (2006)

Kaate Ignatius (2010)
Famke van den Dungen (2006)
Quinn Pepels (2007)
Mick Hazeleger (2010)

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

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
2018/2019:
Achtergrondinformatie bij het tot stand komen van de groepsformatie:
We zijn alweer een aardig tijdje bezig met de groepsformatie voor volgend jaar. 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 20172018” en 5 maanden “schooljaar 2018-2019”. 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 2018 is het leerlingenaantal van De Windwijzer op 1 oktober 2017. Verder neem je dan
de eventuele wijzigingen op personeelsgebied, groepen en leerlingen per augustus 2018
mee en je kijkt naar de uitgaven van het jaar ervoor. (in dit geval dus 2017). 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.
Wij kunnen u met trots vertellen dat wij volgend schooljaar met drie kleutergroepen starten.
Dit is in de geschiedenis van de Windwijzer uniek en we zijn hier dan ook erg blij mee. Dit
betekent ook dat er definitief geen instroomgroep zal komen gedurende het schooljaar
2018/2019. In totaal zijn er volgend schooljaar 12 groepen:
1/2a, 1/2b, 1/2c, 3, 3/4, 4, 5, 5/6, 6, 7a, 7b en 8.
Uw mening telt:
In het nieuwe schooljaar gaan wij een derde kleutergroep formeren. Er zullen een aantal
leerlingen uit de huidige groep 1/2a en 1/2b worden samengevoegd tot de nieuwe
kleutergroep 1/2c. Mocht uw zoon of dochter naar groep 1 of 2 gaan en u wilt graag dat uw
kind in de groep 1/2c komt, laat het ons dan 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 via juf Samantha: s.bouwhuis@windwijzer-almere.nl. Doe dit voor 10 juni
a.s.
Vanaf groep 3 (de huidige groepen 2 ) verandert er niets qua samenstelling en deze groepen
schuiven dan ook één op één door naar het nieuwe schooljaar.
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Nadat we de reacties uit de kleutergroepen 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 Windwijzerjournaal van de maand juli over
geïnformeerd.
Wij hopen u zo voldoende informatie te hebben gegeven, maar mochten er vragen zijn, dan
weet u ons hopelijk te vinden!
Namens het team wensen wij u fijn Pinksterweekend.
Met vriendelijke groet,
Esther & Samantha
P.s.
Heeft u al ons digitaal magazine gezien? http://magazines.prisma-almere.nl/de-windwijzer/
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Koningsspelen 2018

Op 20 april hebben wij voor de vijfde keer op rij de Koningsspelen gevierd! Dit jaar weer fijn
in en om school, dus een waar Windwijzerfestijn. We kijken terug op een goed verlopen,
gezellige dag waarin de kinderen fijn hebben gesport, gespeeld en samengewerkt. In de
middag hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 hard gerend voor de Dierenambulance
Nederland, regio Almere en voor een nader te bepalen doel door de leerlingenraad. Deze
sponsorloop werd georganiseerd door de Rotary Almere-Weerwater en we hebben in totaal
€ 1124,17 opgehaald.

Schoolvakanties en extra vrije dagen schooljaar 2018-2019
In het vorige Windwijzerjournaal hebben wij u uitgelegd waarom wij met ingang van het
volgende schooljaar overgaan op 940 uur en wat dit betekent voor u. Wij herhalen dit nog
even:
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 dagen vrij die hieronder zijn vermeld.
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Vakanties
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag en 2e paasdag
meivakantie
hemelvaart + vrijdag
pinkstervakantie
zomervakantie
Extra vrije dagen leerlingen
Studiedag groep 4 t/m 8
Studiedag groep 4 t/m 8
Studiedag groep 4 t/m 8
Margeweek groep 1 t/m 8

eerste dag laatste dag
20-10-2018 28-10-2018
22-12-2018
6-1-2019
16-2-2019
24-2-2019
19-4-2019
22-4-2019
27-4-2019
5-5-2019
30-5-2019
31-5-2019
10-6-2019
13-7-2019
eerste dag
24-9-2018
4-3-2019
14-6-2019
23-4-2019

25-8-2019
laatste dag

26-4-2019

Frisbee Clinic
Op woensdag 9 mei ontvingen wij een frisbee clinic tijdens de gymles. Veel kinderen kennen
frisbee van het spelen op de camping, maar inmiddels is dit echt topsport geworden.
Meester Oscar die lid is van Almere Spinners heeft zelfs in het Nederlands team gezeten.
Door zijn tips hebben de kinderen verschillende werptechnieken geleerd. Voor de
fanatiekelingen is er de mogelijkheid om een team van de Windwijzer te vormen voor het
scholentoernooi op woensdag 30 mei voor de groepen 6 t/m 8. Daarnaast hebben de
kinderen de kans om met een flyer ( die te verkrijgen is bij meester Mark), korting te
ontvangen om deel te nemen aan een paar frisbee-trainingen bij de Almere Spinners! Wij
bedanken Hans Roepke (vader van Anna, Cornelis en Daniël uit groep 8a) voor zijn inzet!
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En de winnaar is…?
De uitslag is bekend! Welke museuminspecteurs wonnen met hun
museumvlog een workshop voor de hele klas? Met je zelfgemaakte
vlog kon je een workshop vloggen winnen voor je hele klas in een
Kidsproof museum.
Evelien de Vos (uit groep 4A) is één van de drie gelukkige
winnaars! Goed gedaan Evelien! Door haar harde werken mogen
alle kinderen uit groep 4A mee naar het museum. Waar de klas
heen gaat en wanneer....dat horen de kinderen binnenkort.

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 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 Samantha voor
het maken van een afspraak.

Din
sdag 3 en woensdag 4 april schoolfotograaf
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Voortgezet onderwijs
Voor ouders uit de hogere groepen die met hun kind voor de keuze staan om een
vervolgopleiding te kiezen is er een handig website: www.kies jeschoolinalmere.nl
Op deze website kunt u op een bepaald schoolniveau de verschillende scholen met elkaar
vergelijken (steeds vier tegelijk). Daarmee kan informatie verkregen worden over de open
dagen, aan welke niveaus er lesgegeven wordt, leerlingaantal, profilering, identiteit,
wetenswaardigheden, doorstromen, examenresultaten, etc.
Doe er uw voordeel mee!

Kamp groep 7 en 8
Van woensdag 19 september t/m vrijdag 21 september 2018 gaan de groepen 7 en 8 weer
op kamp. Dit jaar gaan we weer naar onze oude en vertrouwde plek: kampeercentrum
YMCA Hulshorst. Jaarlijks wordt een deel van de kosten betaald uit de inkomsten van de
ouderbijdragen, maar is er ook een deel wat door een verplichte bijdrage betaald wordt. De
wijze van betaling loopt via Wiz collect.
Omdat veel ouders het leuk vinden om mee te gaan met het schoolkamp en wij graag
iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich op te geven, is het vanaf vandaag mogelijk
om u aan te melden bij de huidige leerkracht van uw kind. Uit alle aanmeldingen zullen de
leerkrachten die het kamp organiseren een aantal ouders kiezen.

Koffieochtenden
Met ingang van woensdag 16 mei vindt de Koffieochtend wekelijks plaats in de Kapitein aan
de Boelijn. U bent vanaf 08.30 welkom op deze toplocatie voor een heerlijk kopje koffie of
thee. Uiteraard zijn kinderen ook van harte welkom!
Naast de koffieochtend worden er op de woensdagen ook nog andere activiteiten
georganiseerd in de Kapitein.
Om 10.15 eindigt de wandelclub hier voor een heerlijk kopje koffie of thee.
En iedere 2e en 4e woensdag in de maand zal er tussen 11.00 en 12.00 een Baby en Peuter
café worden gehouden.
Kom dus zeker eens langs!
Groetjes Miriam, Rita en Debby
De vrijwilligers van de Koffieochtend
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Codekamp
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