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Nieuws uit het team. 
Juf Josephine van Vessem gaat ons helaas verlaten. De ouders van groep 7 zijn hierover al 
geïnformeerd. Zij wil het volgende met u delen: 

“De laatste jaren heb ik met heel erg veel plezier gewerkt op De Windroos. Ik heb 
genoten van het werken en het lachen met de kinderen. Hun humor, gevatheid en 
waardering hebben mij altijd erg geraakt.  Het is daarom niet makkelijk voor mij om 
deze beslissing te nemen, maar de kans van een nieuwe uitdaging wil ik toch niet 
aan mij voorbij laten gaan. Vanaf 18 maart zal ik daarom werkzaam zijn op VSO 
Maarland in Brielle, waar ik wellicht nog oud- leerlingen van de Windroos tegen zal 
komen.  Ik wens jullie alle goeds en misschien komen wij elkaar in de toekomst nog 
eens tegen.” 

Gelukkig hebben we in juf Mandy Cox een ervaren leerkracht gevonden om juf Josephine te 
vervangen. Zij heeft namelijk de afgelopen 7 jaar op het speciaal onderwijs gewerkt. We heten 
haar dan ook van harte welkom op de Windroos en wensen juf Josephine veel plezier toe op VSO 
Maarland. 
 
Deze week staan op beide locaties de rapportgesprekken gepland. Belangrijke momenten waarop 
we u allen hopen te ontmoeten om uit te wisselen over uw zoon of dochter. Bent u vergeten het 
antwoordstrookje in te leveren met een voorkeursdatum / tijd, of kan de gemaakte afspraak 
onverhoopt niet doorgaan, neem dan contact op met de leerkracht.  
 
Landelijke staking 15 maart. 
Op vrijdag 15 maart wordt er landelijk in alle onderwijssectoren een staking 
georganiseerd. U bent hierover eerder geïnformeerd, maar hierbij nogmaals 
de informatie:   
 
Locatie Bolwerk = gesloten   leerlingen vrij. 
(groep 6/7, 7, 7/8A, 7/8B en groep 8)  
 
Locatie Brasem = geopend   leerlingen aanwezig op school. 
(groep 2/3, 3/4, 4/5A, 4/5B, 5 en groep 5/6)   
 
Tennislessen Brasem. 
Op locatie Brasem heeft onze gym-juf Ted door het jaar heen recht op een aantal vrije dagen. 
Voor komend schooljaar zijn dit nog de volgende data: 18 maart, 1 april , 11 juni en 1 juli. Op deze 
dagen is er geen gym voor de leerlingen van locatie Brasem. 

 
Op maandag 18 maart is er voor een groot deel van de Brasem wel een 
andere sportieve activiteit. De leerlingen van groep 4/5A, 4/5B, groep 5 
en groep 5/6 bezoeken in de ochtend tennisvereniging De Kooistee waar 
zij ontvangen worden voor een gastles tennis. Dus…… stevige schoenen 
aan die tegen gravel kunnen en lekker je trainingspak aan deze dag! 
 



Onderzoek naar bestuurlijke fusie. 
De besturen voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring hebben de intentie uitgesproken te 
fuseren tot één organisatie en willen daarvoor een onderzoek starten.  
Volgens de bestuurders is een fusie noodzakelijk om samen sterker te staan en de kwaliteit van 
het onderwijs beter te kunnen waarborgen en verbeteren in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, 
Rozenburg en Westvoorne. Een eventuele bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de 
stichtingen en vereniging en heeft geen invloed op de scholen en de werkgelegenheid. Het betreft 
met nadruk een bestuurlijke samenvoeging, waarbij het streven is om op 1 augustus 2020 tot een 
fusie te komen. De eigen identiteit van de scholen staat voorop en blijft behouden.  
 
De besturen hebben aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd de start van 
een onderzoek met een positief advies te ondersteunen. Daarvoor hebben de raden een wettelijk 
termijn van 6 weken. Bij een positief advies wordt een intentieverklaring ondertekend en het 
verdere proces toegelicht en uitgewerkt met betrokken partijen. 
De schooldirecteuren van 32 scholen die onder de besturen vallen hebben zich vorig jaar al sterk 
gemaakt voor een bestuurlijke fusie en werken op diverse vlakken al samen met elkaar. Zo wordt 
er bijvoorbeeld samen gewerkt op het vlak van gezamenlijke werving en een goede invulling van 
de vacatures. 
 
Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan onze directeur Wendy van Blijswijk. 
 
Schoolvakanties 2019-2020. 
Het duurt nog even, maar voor de vroeg-boekers alvast de schoolvakanties voor het nieuwe 
schooljaar 2019-2020. Let op: de vakanties kunnen afwijken van de landelijk voorgestelde data!  
Het betreft alleen nog de schoolvakanties en landelijke vrije dagen. Het rooster zal nog aangevuld 
worden met studiedagen. Daar wordt u uiterlijk de laatste week van dit schooljaar over 
geïnformeerd. Dan bent u op tijd op de hoogte. 
 

Herfstvakantie:  19/10/2019 t/m 27/10/2019 
Kerstvakantie:  21/12/2019 t/m 5/1/2020 
Voorjaarsvakantie:  22/2/2020 t/m 1/3/2020 
Pasen:    10/4/2020 t/m 13/4/2020  
Meivakantie:   18/4/2020 t/m 5/5/2020 
Hemelvaart:   21/5/2020 t/m 24/5/2020 
Pinksteren:   1/6/2020 
Zomervakantie:  18/7/2020 t/m 30/8/2020 
 
Agenda maart / april 
15 maart                        - landelijke staking: Bolwerkleerlingen vrij, Brasem leerlingen school. 
18 april                           - Koningsspelen op beide locaties 
19 april                           - Goede Vrijdag, start van de meivakantie 
22 april – 3 mei             - meivakantie. 
 
 

 


