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Beste ouders / verzorgers,
We werken op dit moment aan een aantal hele mooie projecten op school. In de onderbouw werken
de groepen 1 t/m 3 samen aan het thema ‘dromen’, de groepen 4a en 5 hebben de afgelopen weken
hard gewerkt en genoten van de rots en water training en in de bovenbouw hebben de leerlingen
van de groepen 6 t/m 8 gewerkt aan eigenaar zijn van je eigen resultaten bij rekenen. Welke doelen
op rekengebied moet je nog halen en wat moet je daarvoor doen?
We zijn met het team natuurlijk alweer bezig met de jaarplanning van het volgend schooljaar, de
formatie, studiedagen, financiën, en natuurlijk ook met de invulling van de extra gelden die we
krijgen voor de werkdrukvermindering. Daar zijn we heel blij mee. We hebben ook vacatureruimte
die ingevuld moet gaan worden. Leuk en spannend!
Ik verheug me op een schooljaar dat ik vanaf dag 1 meemaak.
En….: We zijn ontzettend trots op onze leerlingen in groep 8 die de afgelopen periode zo hard
gewerkt hebben en de CITO toets zo goed gemaakt hebben.
Karin Collin
Directeur
Ouderraad –Marjorie, Angelique L., Chico, Cynthia, Angela
Op zoek naar nieuwe leden
Wij, OR van de Windroos, zijn een actieve en enthousiaste
ouderraad die vele activiteiten verzorgen voor de school. Wij
ondersteunen de leerkrachten, denken mee en organiseren de
vele activiteiten die in het schooljaar plaats vinden. Op dit
moment zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de OR, ons
clubje word steeds kleiner en zonder nieuwe leden komt de toekomst van de OR in gevaar. Wij
hebben uw hulp dus hard nodig om leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen blijven
organiseren!!
Aanmelden kan per mail naar:
or.dewindroos@stichtingschool.nl
Medezeggenschapsraad – Manja, Steve, Edwin (ouders) en Annet, Nicole en Henk (team)
Voor de meivakantie heeft u bericht ontvangen vanuit de Medezeggenschaapsraad (MR). Voor het
komende schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die ons willen bijstaan in onze MR taken. Onder
andere belangrijke zaken binnen de school bespreken, nieuwe protocollen inzien en meedenken over
de Windroos behoord tot ons takenpakket. Als ouderlid van de MR bent u aanwezig bij de
vergaderingen maar, bent u ook aanspreekpunt voor andere ouders. U kunt meepraten over
onderwerpen binnen de school die voor uw kind en alle medeleerlingen belangrijk zijn.

Als u meer wilt weten vraag dan gerust om meer informatie bij de huidige MR oudergeleding (Dunja
en Oort, Erwin Scherpenzeel, Steve Sovan) of bij de
teamgeleding (Henk Bruin, Annet van Leeuwen, Nicole Vroegop).
Wilt u zich kandidaat stellen? Geeft u zich dan op via
mrdewindroos@stichtingschool.nl of h.bruin@stichtingschool.nl.
We kijken er naar uit met u samen te werken.

De Overblijf (TSO) – Cora, / Ed, Jessica, Frances, Souliga,Fabienne,Ingrid,Vini,Lucie,Jacqueline,Elise,Marinka en Nienke
Het mooie weer komt er aan dus we kunnen weer heerlijk buiten spelen! We hebben verschillende
materialen om mee te spelen zoals; fietsen, steppen en schepjes en emmers voor in de zandbak. We
hebben ook stoepkrijt om de mooie kunstwerken mee te maken op het schoolplein. De kinderen van
de bovenbouw vinden het leuk om te “Tafelen” dat is een balspel op de tafeltennistafel.
Naast het buiten spelen zijn de kinderen ook graag creatief bezig met het maken van prachtige
tekeningen en knutselwerkjes. Verder maken ze leuke bouwwerkjes met Magnetix en ze doen ze
graag een spelletje op de computer.
Groeten van het overblijfteam.
Groep 1 en 2 (Boot en Clipper) – Annet, Tanja en Ali
In mei en juni werken we aan het thema Sprookjes. De
bekende sprookjes zullen worden verteld maar ook
onbekende sprookjes komen aanbod. Daarnaast gaan we
rond thema voorlezen, spelen, werken we aan taal en
rekenen doelen. Een taaldoel is bijvoorbeeld
verhaalbegrip, wat is de volgorde van een verhaal, wie
spelen ermee in een verhaal, waar speelt verhaal zich af.
Verhaalbegrip en begrijpend luisteren zijn doelen die
later in de hogere groepen ook weer terugkomen maar
dan is het begrijpend lezen.
Heeft u nu nog leuke spullen die van toepassing zijn op dit thema dan willen we ze graag even lenen.

Groep 3 – Nicole
We hopen dat iedereen flink van zijn vakantie geniet! Na de vrije weken gaan we in groep 3 weer
hard aan het werk. We zijn nog een paar weken met het thema
dromen bezig en sluiten dat dan ook af.
Bij rekenen gaan we verder met blok 3 uit het B boek en
werken we alweer in kern 10 bij Veilig leren lezen. Met
schrijven blijven we oefenen met netjes aan elkaar schrijven.
Naast dit alles gebruiken we de maand mei ook nog om ons

weer voor te bereiden op de CITO toetsen van begin juni.
Lastige onderdelen worden bijvoorbeeld nog eens extra
herhaald, en we blijven vooral veel lezen!
In de maand mei zijn veel leerlingen van groep 3 ook op de
korfbalvelden te vinden. 22 mei spelen wij onze wedstrijden.
Als uw zoon / dochter niet speelt bent u alsnog van harte
welkom om te komen kijken.
Groep 4A / 4B – Stefanie, Annet, Serrien en Lindsey
In groep vier gaan we de komende maand werken aan:
Rekenen: Oriënteren op getallen tot 200, optellen en aftrekken over het tiental en tot honderd,
tafels 1 t/m 5 en 10 herhalen en de tafel van 6 leren, werken met kalenders (maand –en
jaarkalender), analoog en digitale tijden en we gaan meten.
De tafels zijn nog niet bij alle kinderen geautomatiseerd, het gaat hier vooral om de tafels: 2,3,4,5
en 10.
Het is heel belangrijk dat de kinderen ook thuis de tafels oefenen en ze vlot uit het hoofd kunnen
maken.
Taal/ spelling: Met taal zijn we begonnen aan blok 6: Samen leven. In dit blok leren de kinderen
hoofdletters, punten en vraagtekens op de juiste plaats/manier gebruiken. Verder oefenen we met
het doe-woord (persoonsvorm) en wie het doet (onderwerp).
Spelling: We leren woorden met een open (boten) en gesloten lettergreep (botten) schrijven.
De volgende spellingscategorieën komen ook aan bod: woorden die beginnen met een f, v, s of z en
de woorden met ou of au.
Begrijpend lezen: Tekst soorten herkennen en benoemen en het voorspellen van teksten.
Groep 5 – Mirjam en Karina
De meivakantie is alweer voorbij.
Veel kinderen uit de groep zijn begonnen met oefenen voor korfbal. Fijn dat er altijd weer ouders
bereid zijn om hierbij te helpen!
Voor de vakantie begonnen we met de werkstukken. Er is in de vakantie ook aan gewerkt want het
eerste prachtige resultaat is al ingeleverd!
We herhalen en oefenen in de klas onder andere spelling en rekenen en het is ook fijn als daar thuis
nog wat tijd voor zou zijn. Denk aan de tafels en klokkijken.
Lekker blijven lezen en oefenen op Bloon blijft ook altijd een goed idee!
Groep 6 – Johannes en Chantal
In maart hebben we met groep 6 meegedaan aan de Grote Lelystadse Verkeersquiz, helaas kreeg ik
net bericht dat we net niet bij de beste 6 scholen van Lelystad horen. Dus geen finale voor ons,
Jammer .
De maand mei wordt een sportieve maand. Op 20, 21 en 22 mei doet groep 6 mee met 4
korfbalteams. Voor elk team heeft zich een ouder gemeld om hen te begeleiden. In de weken ervoor
proberen we onder schooltijd wat trainingen te organiseren.

Naast al dit sportieve gedoe, wordt er natuurlijk ook nog gewoon gewerkt. In de komende taaltoets
staat de beheersing van het onderwerp en gezegde centraal. Bij rekenen gaan we verder met
breuken, cijferend aftrekken (net nieuw) en verhoudingstabellen. Voor Meander staat toets 4 op het
programma ( weer en klimaat) en bij geschiedenis toets 3.
Veel kinderen zijn al druk bezig met hun werkstuk. Denken jullie aan de inleverdatum? (14 juni of
eerder)
Kortom, er is genoeg te doen.
Klassenavond:
Kleine kinderen worden groot en nu ze in groep 6 zitten zijn ze groot genoeg om voor het eerst een
klassenavond te houden. Tijdens de klassenavond ( van 19.00 - 21.00 uur) verzorgen de kinderen zelf
een groot deel van het programma. Ook mogen ze trakteren op wat te eten of te drinken. In de klas
komt een intekenlijst te hangen. De klassenavond is op woensdag 29 mei. Omdat het de volgende
dag Hemelvaart is kunnen ze lekker uitslapen.
Groep 7- Henk en Karina

Groep 7 heeft een heerlijke vakantie gehad.
De maand mei staat weer bol van de activiteiten. We gaan voor rekenen, taal en spelling beginnen
aan de laatste blokken van de methodes. Ook werkwoordspelling vraagt weer om aandacht. De
komende vier weken staat het oefenen voor de CITO E7 centraal. De laatste spreekbeurten, lees- en
nieuwskringen worden gehouden en de klas is druk in de weer met hun tweede werkstuk. De eerder
genoemde mini musical gaat helaas niet door. Er is gewoonweg geen tijd om ervoor te oefenen. De
klas gaat aan het oefenen voor de klassenavond van 24 mei en de bonte avond op het schoolkamp.
Groep 8 - Mieke en Henk
Nu de meivakantie is geweest, start de laatste periode van groep 8 op
de basisschool. We zullen vooral werken aan de musical. De
komende weken oefenen we de eerste scenes en wordt er een
ontwerp gemaakt voor het decor. Naast het oefenen voor de musical
gaan we verder met taal, rekenen en spelling. In de komende periode
is er extra aandacht voor de zaakvakken. Nieuw is het onderzoekend
leren. Hierbij bedenken de kinderen zelf een onderzoeksvraag waarbij
ze op zoek gaan naar een antwoord. Bij deze manier van werken is er ruimte voor een eigen
leerproces en worden onderzoek vaardigheden ontwikkeld die uw kind in het vervolgonderwijs goed
kan gebruiken.
Inmiddels heeft uw kind de uitslag van de Eindcito. Mocht de uitslag van Cito een hoger
uitstroomadvies aangeven, als het advies welke de leerlingen in januari hebben gehad, dan kan dit
worden gewijzigd. Uw moet hiervoor zelf contact met juf Mieke opnemen. Is het uitstroomniveau
lager dan blijft het advies van januari gewoon staan.

Bewegingsonderwijs - Magda

Gymmen in Mei
Ja natuurlijk zullen we na de Paasdagen en 2 weken mei vakantie ons weer lekker mogen uitleven
tijdens het gymuurtje. Kijken de kinderen meestal wel naar uit.
Er vallen een paar data uit. Dat horen jullie nog wel. Naast de rijk gevulde gymlessen met activiteiten
op gebied van springen, klimmen, zwaaien, rijden, balanceren en spelvormen met en zonder ballen,
zullen we wat extra keertjes korfballen.
Want in mei is het schoolkorfbal
toernooi waar jullie je misschien wel
voor hebben opgegeven. Komen kijken
op de sfeervolle Exakwa velden is ook
erg leuk tijdens dit toernooi op 20, 21
en 22 mei.
Kinderen in groep 3,4,5 en 6 mogen
i.p.v. de korven, met de vergrote
velgring met blauwe zak eraan spelen.
Dit verhoogd de doelkansen. En maakt
de succesbeleving extra groot. Ook
hoeven de kinderen uit de groepen 3
en 4 nog niets met “GEDEKT DOELEN”.
Eerst maar eens overspelen en
doelpuntjes maken. Daarna komt het
handig worden in vrijlopen en op het
juiste moment kunnen schieten.
Groepen 7 en 8 spelen in 2 vakken. En
met de gele korven.
Ik hoop dat er mooie dagen bij zijn in mei zodat we ook op het grasveld kunnen gymmen. Zorgt u
ervoor dat er in de gymtas geschikte kleding zit , ook voor buiten? Te denken valt aan dichte
schoenen. En een handdoek blijft wenselijk, al is het maar voor een keer stoten waar een natte doek
erop wonderen doet tegen de pijn. Zorg dus ook hier goed voor je kind.
Weer veel plezier allemaal. En fijn veel buitenspelen allemaal; super gezond!
Juf Magda
Inschrijving 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 twee 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 4 wordt in de periode mei tot aan de zomervakantie, start het
met ingang van het nieuwe schooljaar. In dat geval komen de wendagen
mogelijk te vervallen, we hebben wel dan een wisseldag waarbij alle kinderen al even naar de nieuwe
klas gaan. De kleuters die dan na de zomervakantie instromen, zijn dan welkom in de nieuwe
kleutergroep. 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 - mei
Donderdag
30 mei
Vrijdag
31 mei

Hemelvaartsdag
Studiedag (alle groep vrij)

Jarigen in de maand - mei
De volgende kinderen zijn jarig in mei. Feest dus! We hopen dat zij een hele leuke verjaardag hebben
. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Datum
06 mei
08 mei
08 mei
09 mei
11 mei
12 mei
12 mei
14 mei
14 mei
15 mei
19 mei
20 mei
23 mei
23 mei
25 mei
29 mei
29 mei
30 mei
30 mei

Naam
Michael
Sebastiaan
Senna
Eva
Zari
Elena
Yael
Nienke
Melanie
Mila
Finn
Sydney H.
Fleur
Moyra
Jane
Famke
Cas
Thomas
Gijs

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

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

