Windwijzerjournaal
April 2019

Agenda
Woensdag 10 april

-

Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Zondag 21 t/m Maandag 22 april
20 april t/m 5 mei
Vrijdag 10 mei

Groep 4 & 5 Griezelbeestjessafari
Voetbaltoernooi meiden (inhalen wedstrijd van
13 maart)

GMR
Koningsspelen
MR vergadering
Paasviering
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Windwijzerjournaal van mei verschijnt

Ja
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Jarigen van de maand april

rigen van de maand
Verjaardagen april
1
1
6
7
9
10
12
13
15
16
17
18
18
19
21
24
25
25
26
27
29
30
30

Noa van den Berge (2009)
Bas van Buuren (2009)
Aline van den Heuvel (2014)
Mitchell Wongso (2008)
Yara van Raan (2008)
Jeremy Tol (2007)
Emelie van den Heuvel (2011)
Kay Haveman (2014)
Ryan Otten (2011)
Davie Heuving (2013)
Talecia Nyabvure (2008)
Sadie Çetin (2014)
Jente Novak (2008)
Jasper van Amerongen (2012)
Beryl Bawuah (2008)
Jamie Bruijn (2006)
Sabrina Kinfu (2008)
Giulia Rooze (2012)
Sara Valk (2007)
Bas Trenning (2009)
Jordi Vreeswijk (2009)
Wessel Boeije (2007)
Tygo Verseput (2009)

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

Verjaardagen mei
2
3
6

Casey Siu (2012)
Robin Evertsen (2014)
Dante Sliphorst (2013)

Groep
3
1/2C
1/2B

Op 13 april is juf Sabine jarig!
Op 16 april is juf Moniek jarig!
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, opa's en oma's en andere betrokkenen van De Windwijzer,

Samen sterk voor Sem
Na het mooie succes van onze kunstmarkt waarmee we een prachtig bedrag hebben
opgehaald voor KIKA kon vanuit mijn visie een vervolgactie niet uitblijven. Op de kunstmarkt
hadden we namelijk wel een heel bijzondere gast, Sem Evertsen. Sem is het broertje van Robin
uit 1/2c en vecht al een half jaar tegen neuroblastoom kanker. Niet alleen de kunstmarkt gaf
hem heel veel nieuwe energie maar ook de keren dat hij mee naar school kan om zijn zusje
weg te brengen, zijn erg belangrijk voor Sem en het gezin.
Nu gaat het gezin de aankomende weken een loodzware periode tegemoet waarbij ze allen
gescheiden worden van elkaar t.b.v. de behandelingen van Sem. Aangezien voor Sem de
Windwijzer een bijzondere plek is waar hij even gewoon kind kan zijn, was het voor de
sportdag commissie onmiddellijk duidelijk dat wij de jaarlijkse sponsoractie van de sportdag
dit jaar koppelen aan de steun voor het gezin Evertsen. Wij willen heel graag een mooi bedrag
ophalen met de school zodat het gezin iets leuks kan ondernemen zodra ze weer bij elkaar
zijn.
In onderstaande flyer leest u hoe u kunt doneren. De kinderen hebben deze flyer vandaag ook
mee naar huis gekregen zodat ze zelf geld kunnen inzamelen.
Wij kijken uit naar een mooie positieve sportdag met de hele school en alle hulpouders. In de
bijlage vindt u een aparte informatiebrief over de sportdag. Zorg ervoor dat u deze goed leest.
U komt toch ook mee dansen bij de opening van de sportdag op vrijdag 12 april a.s.?
Met vriendelijke groet,
Samantha Bouwhuis
Directie de Windwijzer
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Bericht vanuit het bestuur van Stichting Prisma
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Schoolvakanties schooljaar 2019/2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie : 25 april t/m 3 mei 2020
Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2020
* 10 en 13 april goede vrijdag/ 2e paasdag
* 5 mei Bevrijdingsdag
* 21 en 22 mei hemelvaart
* 1 juni 2e pinksterdag
De extra vrije dagen worden nog bekend gemaakt.

Baby geluk
We kunnen u het blije nieuws vertellen dat juf Anne (gr. 4) en haar
Lucas in september hun eerste kindje verwachten. Juf Anne heeft
het de kinderen en de ouders van haar eigen groep al reeds
verteld. Juf Anne zal, wanneer alles goed blijft gaan, het schooljaar
gewoon afmaken.
Wij feliciteren juf Anne en Lucas met dit mooie geluk!

Schooltijden onderzoek
Sinds dit schooljaar voeren wij het 940 lesuren model in. Waar voorheen de groepen 1 t/m 4
880 uur naar school gingen en de groepen 5 t/m 8 1000 uur, werken wij vanaf dit schooljaar
toe naar 940 lesuren per schooljaar voor de groepen 1 t/m 8. Dit zijn wij dit schooljaar
begonnen, met instemming van de MR, zodat er meer eenheid is in vrije dagen voor de
groepen 1 t/m 8. Dit proces duurt vier jaar, waarvan we volgend schooljaar het tweede jaar in
gaan.
Vorig schooljaar vertelde wij u ook dat wij vanuit deze verandering tevens de huidige
schooltijden gingen onderzoeken. De directie heeft de oudergeleding van de MR gevraagd
hiervoor een onderzoek op te stellen.
U vindt hieronder de link naar de enquête over de schooltijden die door de MR is opgesteld.
Het zou fijn zijn als u de moeite neemt om de enquête voor 12 april 2019 in te vullen. Op basis
van de uitkomsten onderzoeken we samen met de MR of een verandering van schooltijden
wenselijk is.
Onderstaande link verwijst u naar de enquête:
http://bit.ly/windwijzer-schooltijden
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Vacature MR
Op onze school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben
met het beleid op onderwijs, of beslissingen die te maken hebben met de organisatie van de
school zelf. Het is belangrijk dat zowel personeelsleden als ouders daarover kunnen
meedenken en meepraten. De algemene taak van de MR is een bijdrage te leveren aan de
besluitvorming over schoolbeleid. Het doel van de MR is schoolzaken te bespreken in een
klimaat van openheid, openbaarheid en onderling constructief overleg. De MR heeft het recht
om alle onderwerpen te bespreken.
In de MR zitten 3 leerkrachten en 3 ouders. De leerkrachten die dit jaar in de MR zitten zijn:
Juf Nathanja groep 3, juf Els groep 3 en 5/6 en juf Eveline groep 5/6. De ouders die in de MR
zitten zijn: Mark van Deudekom (vader van Tim groep 4 en Amy groep 1), Kim van Rijn (moeder
van Kaate groep 5) en Marjolein Stoker (moeder van Jasmijn groep 2).
Voor het komende jaar is er een oudervacature in de MR. We willen u vragen om na te denken
of u het leuk vindt om deel te nemen aan de MR. Mocht u interesse hebben dan bent u van
harte welkom een MR vergadering bij te wonen. U kunt zich ook al opgeven voor deze vacante
plek. Voor meer informatie kunt u mailen naar mr@windwijzer-almere.nl .
Bericht vanuit het bestuur van Stichting Prisma

Beste ouders/verzorgers,
Het College van onze stad wil bezuinigen op de subsidie die Stad en Natuur krijgt. De
bezuiniging van 100.000 euro is 10% van het totale budget. Dit houdt in dat minstens een
kinderboerderij gesloten moet worden. Ook sluiten we verschraling van het aanbod voor de
scholen niet uit en zullen activiteiten duurder worden. Het is een onbegrijpelijk besluit omdat
we hoopten dat het budget juist uitgebreid zou worden om in de komende jaren van
personeelsschaarste het onderwijs nog beter te kunnen ondersteunen.
In het belang van onze stad, maar vooral in het belang van onze kinderen moeten we het
stadsbestuur een boodschap geven: investeer in een beter milieu, investeer in rijker
onderwijs, investeer in de toekomst van onze stad: onze kinderen.
https://petities.nl/petitions/maak-je-hart-voor-stad-natuur-almere-petitie-tegenbezuinigingen-gemeente?locale=nl
Met vriendelijke groet,
Meindert Eijgenstein
College van Bestuur
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