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Beste ouders / verzorgers,
We hebben kunnen genieten van een mooie lange nazomer, maar deze maand komt toch echt Sinterklaas weer in
het land. De Pieten die Sinterklaas meebrengt gaan ook met hun tijd mee en worden langzaam steeds minder
traditioneel. Wij hebben horen fluisteren dat er op 12 november nu ook Pieten in Lelystad aankomen met een
gekleurde haardos. Deze zullen dan ook de Windroos bezoeken. Zo wordt er geleidelijk voortgegaan met de
verandering.....
Op 9 november doet de Windroos mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Uw kind hoeft die ochtend dus niet thuis
te ontbijten, maar doet dat dan samen met de leerkracht en de klasgenootjes in de klas. Verder in de nieuwsbrief
leest u daar meer over. Deze maand krijgen we ook weer drie keer per week schoolfruit. Ook hierover kunt u in
de nieuwsbrief meer lezen.
Verder zijn we weer een stap verder met de ontwikkelingen betreffende de tablets. Als alles goed gaat kunnen we
de onderhandelingen daarover deze maand afronden. We hopen dan in januari in de groepen 4 tot en met 8 weer
met tablets te gaan werken. Ik hoop u daar volgende maand meer over te kunnen vertellen.
Veel ouders hebben de afgelopen weken voor de school gespaard door boodschappen te doen bij de Jumbo. Bij
de bijlagen ziet u het eindoverzicht van deze spaaractie. Op dinsdag 8 november om 14:15 uur krijgen wij een
cheque uitgereikt van de Jumbo. U bent van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. Allemaal in ieder
geval hartelijk bedankt voor het sparen!
Deze maand krijgt u per mail een verzoek een tevredenheidspeiling in te vullen. Hierover heeft u al een
aankondiging ontvangen. In deze nieuwsbrief leest u er ook nog over. We hopen dat veel ouders deze peiling
zullen invullen, want wij vinden uw mening heel belangrijk!
Met vriendelijke groet,
Werner Nijdam,
directeur obs de Windroos.
Interne Begeleiding – Bert en Mieke
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld over het eerste zorgniveau. Deze maand vertellen wij u over het
volgende niveau. In het tweede ondersteuningsniveau kunnen de leerkrachten naast het verzorgen van de
basisondersteuning in de groep ook nog bij hun collega’s terecht voor aanvullende informatie.
Als blijkt dat er naast de basisondersteuning nog iets meer nodig is voor een
leerling, kan d.m.v. collegiale consultatie besproken worden of er nog iets
toegevoegd of veranderd kan worden voor een bepaalde leerling. Het kan dan
gaan om een opstarten van een beloningssysteem, een verlichting van taken bij
een laag werktempo of het kiezen van een andere plek in de groep.
Kortom, aanpassingen die voor een bepaalde leerling kunnen werken. Het
betreft hier ook weer het goed in kaart kunnen brengen van de juiste
onderwijsbehoeften van de kinderen. Het kan zijn dat de leerkracht in gesprek
gaat met de leerkracht van het vorig schooljaar of met collega’s die in dezelfde bouw werken. De aanpassingen of
extra middelen worden in het groepsplan voor deze kinderen weergegeven en met u als ouders besproken.
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Medezeggenschapsraad –Manja, Steve en Edwin (ouders) en Willemien, Bert en Henk (team)
De taakverdeling binnen de MR is als volgt:
Voorzitter: Steve Abdul Sovan
Vice voorzitter: Edwin Scherpenzeel
Secretaris: Manja Holthuis
Financiën: Henk Bruin.
Post en PR: Bert ten Hove
Notulen: Willemien Bije
Op maandag 31 oktober jl. is de MR weer bijeen geweest. Het was een productieve bijeenkomst.
De belangrijkste punten die op de agenda stonden en besproken zijn:
Het vernieuwde schoolplan voor dit schooljaar, met helder omschreven doelen en de stand van zaken rondom de
nieuwe tablets, het huishoudelijk regelement van de MR , de zichtbaarheid van de MR en de stand van zaken in
de GMR.
Ouderraad - Odiel, Marjorie, Angelique, Daniëlle, Ineke, Angela, Chico, Sandra en Cynthia
Wij hopen dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad. De fotograaf is langs geweest en heeft weer mooie
foto’s gemaakt van alle kinderen. Nog even en dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland. We zijn al druk bezig
met alle voorbereidingen hiervoor en richten ons hierbij op de aankomst van Sinterklaas
en zijn Pieten in Lelystad. Maandagavond 14 november gaan we versieren voor de Sint
dus als je zin hebt om te komen helpen, heel graag. Wij zorgen voor wat lekkers. Ook zijn
we alweer bezig met de voorbereidingen voor Kerst, want voor je het weet is het alweer
eind december. December is voor ons de drukste, maar zeker ook de leukste en
gezelligste maand.
Regiegroep Ouderbetrokkenheid – Durante, Patricia, Samantha, Johan, Badiaa, Bert, Werner en Willemien
In de regiegroep ouderbetrokkenheid is afgelopen maand gesproken over de leerlingenraad. Het reglement
hiervan is nogmaals besproken en vastgesteld. In de regiegroep is besproken dat een ouder uit de regiegroep de
leerlingenraad zal gaan ondersteunen. Wie dat gaat worden is nog niet bekend. Verder is de ‘nieuwjaarsreceptie’
op de eerste schooldag van dit schooljaar geëvalueerd. De opkomst in de verschillende groepen was wisselend.
We zullen dit in een andere vorm gaan gieten, omdat we denken dat het tijdstip van de ‘receptie’ niet goed
gekozen was. U krijgt hier te zijner tijd meer informatie over. Verder is de inzet van de klassenouders besproken.
De ervaringen van de klassenouders die hadden gereageerd op het evaluatieformulier zijn hierin meegenomen.
De leerkrachten gaan binnenkort met de klassenouders in gesprek hoe en op welke manier de klassenouders
ingezet kunnen worden. Ook de zichtbaarheid en de bekendheid van de regiegroep bij de andere ouders is ter
sprake gekomen. Er is besloten een flyer en een ideeënbus te gaan maken. Binnenkort hoort u hier meer over.
Leerlingenraad
Er was op school even wat onduidelijkheid over de verkiezingen van de leerlingen voor de leerlingenraad. In het
reglement van de leerlingenraad, die vorig jaar in de regiegroep ouderbetrokkenheid is vastgesteld, was
opgenomen dat elk jaar nieuwe leerlingen in de raad verkozen zouden worden. In de schoolgids stond echter dat
de leerlingen twee jaar zitting hadden in de raad en dat alleen in groep 6 jaarlijks verkiezingen waren. In de
regiegroep ouderbetrokkenheid is hier over gesproken. De regiegroep heeft besloten dat het reglement leidend
is. Het stuk in de schoolgids is een stukje uit het verleden, dat per abuis niet is aangepast. Dit houdt in dat we nu
in de groepen 6, 7 en 8 deze maand nieuwe verkiezingen hebben voor de leerlingenraad. Kinderen die al in de
leerlingenraad zaten kunnen zich wel herkiesbaar stellen.
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Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 9 november doen wij op de Windroos mee aan Het Nationaal
Schoolontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt heeft de steun van het
Voedingscentrum, de Hartstichting, Jongeren op gezond Gewicht, de Maag Lever
Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Daarnaast is Het
Nationaal Schoolontbijt dit jaar ambassadeur van Gezonde School.
De inhoud van het ontbijtpakket, dat ter beschikking is gesteld door Albert Heijn
Kempenaar, is afgestemd met het Voedingscentrum en voldoet aan hun nieuwe
richtlijnen. Het pakket bestaat uit volkorenbrood,
tarwe-/volkorenpuntjes, krentenbollen, halvarine,
fruitstroop, smeerbare kaas, vruchtenspread, 30+
kaas, halfvolle melk, thee, halfvolle yoghurt, biologische muesli, fruit en groente.
Voor de kinderen met een glutenovergevoeligheid zitten er glutenvrije crackers in
het pakket. De kinderen ontvangen ook vrolijke placemats en folders met
ontbijttips voor hun ouders.
Kinderdagverblijf (KDV) de Zonnewijzer – Aïcha, Sjahcandra, Jolanda en Janneke
Komende maand staat in het teken van de herfst. De blaadjes vallen van de
bomen en er kunnen kastanjes worden gezocht.
De tijd van lampjes aan en vroeg donker is ook aangekomen. Dat betekent ook
dat de kinderen op 11 november Sint-Maarten kunnen lopen of lekker met de
grote broer of zus mee in de buggy.
De kinderen en leidsters zijn al druk bezig met het zingen van liedjes en het
maken van lampionnen.
Zou u uw kind sloffen mee willen geven voor op de Zonnewijzer? Dan houden
wij het vuil buiten en de kinderen hebben lekkere warme voeten. Wilt u de
sloffen dan wel voorzien van de naam van uw kind?
De Overblijf (TSO) – Cora, Monique, Ed, Denise, Kevin, Patrick, Ria, Frances, Jessica, Flori en Anneke
In November hebben we bij de overblijf het thema “spelletjes”. Dit kunnen allerlei verschillende spellen zijn zoals:
Bingo, Siamees voetbal of “Wie ben ik”. De kinderen mogen zelf kiezen of ze hier aan mee willen doen.
In deze maand is het ook Sint Maarten. Wie het leuk lijkt om een lampion te maken mag hier mee aan de slag
gaan. Kortom er is weer voldoende te doen bij de overblijf in november!
BSO het Anker - Emily, Tessa en Janneke
De herfstvakantie hebben we goed afgesloten, want we hebben ons vermaakt met een heleboel leuke en lekkere
activiteiten in het thema van oranje.
Nu mogen we ons gaan richten op 11 november, want dan
staat sint maarten weer voor de deur. Daarvoor hebben we
natuurlijk leuke activiteiten voor petto. En als een bedankje
voor het goede werken kunnen de kinderen de volgende
dag lekker gaan genieten van een heleboel snoepgoed.
En..... omdat het jaar zo SNEL voorbij gaat, gaan we ons
deze maand ook voorbereiden op Sinterklaas!
Wij hebben er al zin in, jullie ook?
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Schoolfruit
In de week van 7 november krijgt de Windroos weer schoolfruit geleverd. Op welke drie weekdagen de kinderen
het fruit krijgen is nu nog niet bekend, maar dat hoort u zo spoedig mogelijk. We zijn heel blij dat de Windroos
voor het derde achtereenvolgende jaar is ingeloot om dit fruit te mogen ontvangen. Hieronder staan wat
wetenswaardigheden over het schoolfruit:












Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groente. Een
kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op.
Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school.
Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker
voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt schoolfruit
prettig.
Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen.
Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt voor
soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal importproducten,
zoals bananen en sinaasappels.
Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de verschillende soorten fruit en groente.
Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar.
Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en
groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken.
Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder
in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.

Groep 1 en 2 (Boot en Clipper)–Karina, Willemien , Tanja en Desiree
De herfstvakantie is weer voorbij. Wij hopen dat iedereen veel plezier heeft gehad en heeft
genoten!
Op maandag 24 oktober is het thema herfst van start gegaan. De
kinderen hebben in de vakantie kastanjes en bladeren gezocht om
mee te knutselen en te gebruiken voor andere activiteiten zoals het
tellen/sorteren en ordenen!
Ook gaan wij starten met het maken van de lampions, want het is alweer bijna Sint
Maarten!
Het themawoord is tak en de letter t zal centraal staan. Groep 1 zal werken aan het
taaldoel verhaalbegrip. De kinderen leren een logische volgorde aanbrengen in een
verhaal. Groep 2 richt zich op de letterkennis en leert om de eerste/ tweede en derde
letter in een woord te herkennen.
Groep 1 en 2 gaan voor rekenen aan de slag met tante Truus (seriëren) en Fred de bever (ruimtelijke oriëntatie).
Groep 3 – Nicole, Annet en Willemien
November betekent een drukke maar ook een leuke tijd. We werken aan het thema
herfst, het is tijd om lampionnen te maken voor Sint Maarten en vlak daarna komt
Sinterklaas alweer in het land. Ook in groep 3 besteden wij hier aandacht aan maar
het lees en rekenwerk gaat gewoon door. De komende weken werken we nog aan
kern 3 en starten straks alweer aan kern 4.De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z,
ij en h. De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één
lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen
en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen
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krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te snuffelen en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen
en maken.
Met rekenen zijn we druk met het oefenen van de bussommen en het splitsen. En tijdens de weken dat
Sinterklaas in het land is, zullen we zeker een keer gaan rekenen met pepernoten.
Groep 4 - Badiaa

We zijn na een heerlijke herfstvakantie weer hard aan de slag gegaan op school. We hebben de eerste
toetsen achter de rug en de resultaten hiervan vullen we steeds in op onze datamuur. Benieuwd naar de
resultaten? Kom eens een kijkje nemen op de datamuur in onze klas! Ook in onze eigen portfolio’s
vullen we de resultaten van de toetsen in. Iedereen krijgt zijn/haar score te horen en mag dat aantal
hokjes kleuren in het eigen portfolio.
We hebben afgelopen weken veel stof herhaald, zodat de kinderen een goede basis hebben.
Daardoor hebben we nog niet alle onderdelen behandeld die in de vorige nieuwsbrief zijn genoemd.
Komende tijd gaan we hiermee verder. Dit zijn de belangrijke onderdelen van de vakken:
Rekenen:
-

optellen en aftrekken tot en met 20
oriëntatie op de getallen tot en met 100 (wat komt voor en na een getal, welk getal is het grootst en de
schrijfwijze van de getallen)
structuur van de getallen ( 53= 50+….. en 67= …..+7)
aanvullen en afhalen tot een tiental ( 46+….=50 en 46-….=40)
‘familiesommen’ tot 100 ( 3+6=…, 13+6=…, 23+6=….)
automatiseren van de tafels 2 en 10
klokkijken: hele en halve uren ( digitaal en analoog)

Spelling
-

woorden met ng en nk
woorden die beginnen met v of f
woorden met eer, eur en oor
woorden met aai, ooi en oei

De kinderen kunnen deze woorden ook oefenen op www.bloon.nl!
Verder blijven we lekker veel lezen in de klas. Wij hopen natuurlijk dat er thuis ook flink geoefend en
gelezen wordt! Kinderen die thuis veel lezen gaan in de klas ook goed vooruit. Er zijn kinderen die al 2 AVI
niveaus omhoog gegaan!!!
Groep 5 – Mirjam en Bert
De herfstvakantie is voorbij en we gaan op weg naar de feestmaand! In de klas gaan we natuurlijk wel weer lekker
aan het werk.
Met rekenen komen de deelsommen eraan. Het is erg belangrijk dat de kinderen de tafels
tot en met tien goed kennen. Daar zijn we in de klas druk mee bezig maar het zou ook fijn
zijn als het thuis kan worden geoefend. Datzelfde geldt voor klokkijken,
zowel analoog als digitaal. Dit laatste blijkt voor een aantal kinderen nog
wel lastig.
Na de herfstvakantie gaan we ook weer leeskringen houden. Misschien
een idee om alvast een leuk boek uit te zoeken?
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Groep 6 –( Ali) en Justin
Voor groep 6 staat november in het teken van de start van de leeskringen en spreekbeurten. Veel kinderen
hebben gekozen om de eerste spreekbeurt samen met een klasgenoot te maken, hierbij is samenwerken en
plannen erg belangrijk.
Met rekenen zijn we aangekomen bij blok 2 met als thema het
museum. In dit blok staan we stil bij de volgende vaardigheden:
 Cijferend optellen met deelantwoorden
 Het invullen van staafdiagrammen
 Het gebruikmaken van het DHTE schema
 De oppervlakte en omtrek berekenen
Bij spelling zal in november het tweede controledictee
plaatsvinden. In Bloon staan woordenlijsten van blok 2 welke extra
geoefend kunnen worden.
Groep 7 – Henk
Groep 7 gaat na de herfstvakantie aan de slag met de mondelinge presentaties van de kinderen. Spreekbeurten,
nieuwskringen en leeskringen worden in de komende weken gehouden in de groep. Voor een enkele spreekbeurt
gaan we zelfs op locatie. Met rekenen gaan we ons bezighouden met deelsommen, cijferend optellen tot 10.000
en kommagetallen met twee decimalen. Verder leren de kinderen het begrip cirkeldiagram toe te passen.
Groep 7 gaat starten met werkwoordspelling. We gaan er een echt groepsproject van maken. Op dinsdag 8
november gaan we naar de Agora voor de voorstelling "Snow White en de 7 breakers". Kortom, genoeg te doen in
groep 7.
Groep 8 – Mieke en Bert
In november staat voor groep 8 weer genoeg op het programma. Het eerste werkstuk moet worden ingeleverd,
we gaan naar een voorstelling in de Agora en tijdens de verkeerslessen wordt o.a. aandacht besteed aan goede
fietsverlichting. Ook is het goed om te merken dat steeds minder kinderen hun huiswerk vergeten te maken.
November is ook de maand van de informatie avonden van het Voortgezet onderwijs. Hoewel de fusie tussen de
verschillende scholen steeds concreter worden , kunt u samen met uw kind nu nog een keuze maken tussen de
verschillende scholen van het Voortgezet Onderwijs (zie hiervoor ook het overzicht achter in deze nieuwsbrief).
En verder hierbij een overzicht van het aanbod per vak in november:
Spelling : we oefenen woorden met een trema, met een x of ’s. Bij werkwoordspelling staat het voltooid
deelwoord centraal en de daarvan afgeleide bijvoeglijke naamwoorden.
Taal : er is veel aandacht voor woordontleding (werkwoorden, zelfstandig naamwoord, voorzetsels en
voornaamwoorden) en de opbouw van een verhaal ( inleiding, kern en slot).
Rekenen : bij rekenen is aandacht voor het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, breuken
vereenvoudigen en optellen, aftrekken van ongelijknamige breuken, rekenen met data, tijd en procenten,
vermenigvuldigen met kommagetallen, oppervlakte en inhoud bereken, tabellen aflezen en interpreteren.
Verder komen de volgende thema’s aan bod:
 Aardrijkskunde: werk en energie
 Natuurkunde: materiaal uit de natuur
 Geschiedenis : de middeleeuwen
 Beeldende vorming : thema herfst ( vorm en kleur )
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Wetenschap en Techniek – Bert en Henk
Onze school moet in 2019 klaar zijn voor onderwijs op het gebied van Techniek en Wetenschap. Meester Henk en
Bert zijn onze techniek coördinatoren. Zij draaien mee in het
“Kartrekkersproject” vanuit Windesheim Wetenschap en Techniek .
Uiteindelijk kunnen de leerkrachten van de Windroos lessen
Wetenschap en Techniek geven vanuit het idee dat kinderen zich
kunnen verwonderen over de wereld om hen heen en vanuit een
probleemstelling oplossingen kunnen bedenken voor technische- en of
wetenschappelijke vraagstukken.
In dit schooljaar zullen meester Henk en Bert een projectweek
verzorgen. Informatie hierover volgt.
Duurzaamheid
In de vorige nieuwsbrief stond een stuk over de plaatsing van de slimme energiemeter op de Windroos. Het is de
bedoeling dat daarmee het energieverbruik van de school wordt teruggebracht. Natuurlijk is er iets anders dat
ook heel erg helpt. Het wordt nu (eindelijk) weer wat kouder. Denken we er allemaal aan om de deuren dicht te
doen? Ongemerkt komt het voor dat de buitendeuren van de school soms lang open blijven staan. Het helpt echt
als we daar allemaal rekening mee houden! Alvast allemaal bedankt! 
Bewegingsonderwijs - Magda
Eigenlijk weer te veel om op te noemen: vormen van mikken, oefenen in passeren en
onderscheppen (bijvoorbeeld in een lummelspel). Stap-stap-sprong is een atletiekonderdeel dat we
gaan doen. Bij balanceren zullen we het zwaaiend onderdeel “het vliegtuig” gaan ophangen voor de
kinderen. Maar ook over vaste vlakken over obstakels heen. Op je handen staan wordt uitgebreid
beoefend. Vanuit de minitrampoline over een lijn hoog springen blijft een fijne activiteit voor
kinderen. In de ringen duikelen uitbouwen naar vouwhang en vouwhangzwaai. En dan zullen er
allerlei oefeningen langs komen die onze behendige decemberpietjes maar wat graag doen!
Tevredenheidspeiling

Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht Stichting SchOOL veel waarde aan het oordeel
van ouders, leerlingen en medewerkers. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een
kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er
wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en
voor medewerkers.
Binnenkort wordt u per mail gevraagd een vragenlijst in te vullen over de school en het onderwijs. Deze vragen
worden verwerkt en gerapporteerd. Ook zullen de leerlingen (groepen 5 t/m 8) en leerkrachten een vragenlijst
invullen.
Het bestuur en het managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde vragenlijsten.
Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De uitkomst van het onderzoek kan per school worden
vergeleken met de andere scholen van het bestuur, maar ook met referentiescholen in het land.
We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid
van de uitslag van de peiling. Zo kunnen wij het juiste kwaliteitsbeleid voor onze scholen bepalen.
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Inschrijven nieuwe leerlingen
Als uw kind drie jaar is kunt u het inschrijven op de basisschool. Voor een informatief
gesprek over de school of voor het inschrijven kunt u een afspraak maken met de
directeur. Het is fijn als beide ouders daarbij aanwezig kunnen zijn. Vanaf vijf weken
voordat uw kind vier jaar wordt kan uw kind vijf á zes dagdelen meedraaien in zijn of
haar nieuwe groep. Het kan dan alvast wennen aan de school, de leerkracht en de groep.
Vanaf de vierde verjaardag van uw kind is het de hele dag welkom.
Als uw kind in de zomervakantie jarig is, start het met ingang van het nieuwe schooljaar.
In dat geval komen de wendagen mogelijk te vervallen.
Bij instroom in andere groepen dan groep 1 is er een toelatingsbeleid op school op
grond van toets- en observatiegegevens van de school van herkomst. Ook hangt de mogelijkheid van plaatsing
sterk af van het aantal kinderen in de betreffende groep. We willen en kunnen de groepen niet te groot maken.
Vrije dagen / studiedagen in november
Vrijdag 18 november heeft het team van de Windroos weer een studiedag over de Kanjertraining. Alle kinderen
zijn dan vrij.
Jarigen in de maand november
De volgende kinderen zijn jarig in november. Feest dus! We hopen dat zij een hele leuke verjaardag hebben .
Allemaal van harte gefeliciteerd!
datum
01 november
03 november
06 november
07 november
08 november
10 november
12 november
13 november
23 november
25 november
28 november
29 november
30 november

Naam en groep
Kaylan (gr.3A)
Janello (gr.6)
Anouk (gr.4)
Tycho (gr.8)
Meike (gr.8)
Luuk (gr.7)
Sepp (gr.3A), Kay (gr.8)
Nikki (gr.8)
Fira (gr.Clipper), Norah (KDV)
Maddox (gr.3A)
Lucas (gr.3B)
Jasper (KDV)
Samantha (gr.3B)

Zoekt u nog een idee voor een gezonde traktatie? Kijk hiervoor eens op:
www.traktatie-maken.nl/gezonde-traktatie
www.studioswing.nl/119-de-top-50-gezonde-traktaties
www.gezondtrakteren.nl
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Op dinsdag 8 november om 14:15 uur wordt de cheque van de Jumbo aangeboden aan de school.
Bent u ook nieuwsgierig wat het bedrag is dat de Jumbo spaaractie de Windroos heeft opgeleverd?
U bent van harte welkom om dan langs te komen.
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