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Welkom op school! 
Na de meivakantie zijn nog 2 nieuwe leerlingen gestart, namelijk Chevaira op locatie Bolwerk en 
Elise op locatie Brasem. We heten jullie van harte welkom en wensen jullie een hele fijne tijd toe 
bij ons op De Windroos.  
 
Nieuws uit het team. 
Vandaag ontvingen we het prachtige bericht dat juf Klarinda, de orthopedagoog op 
locatie Brasem, is bevallen van twee gezonde dochters. We zijn erg blij voor haar 
en wensen haar en haar gezin heel veel liefde & geluk met elkaar. We zijn blij met 
de aanwezigheid van Laura Schuil, die als orthopedagoog het verlof van Klarinda op 
zich heeft genomen. 
Juf Tiffany komt binnenkort terug van haar verlof en start 6 juni weer in groep 2/3. 
Daarom nemen we deze week afscheid van juf Chantal die haar de afgelopen 
periode vervangen heeft.  
 
Schoolfotograaf. 

Aanstaande donderdag 23 mei komt de schoolfotograaf op beide locaties. U 
bent hierover via  een brief en via Klasbord geïnformeerd. De fotograaf start 
op het Bolwerk en gaat halverwege de ochtend naar de Brasem. Hier zullen 
in de middag ook de foto’s met broertjes/zusjes gemaakt worden, voor wie 
zich hiervoor opgegeven heeft. Afhankelijk van de drukte zal dat vanaf 
ongeveer 14.15 tot 15.00 uur zijn. Zorg dat u op tijd bent bij locatie Brasem! 

 
Schoolreis. 
Denkt u aan het betalen van de schoolreis? De uiterste betaaltermijn is namelijk 22 mei voor het 
totaalbedrag van 27 euro. U mag ook in 3 termijnen van 9 euro betalen, dan zijn de 
betaaltermijnen vóór 1 april,  vóór 1 mei en vóór 1 juni. Het bedrag ontvangen we graag op 
banknummer NL59RABO0132775115 t.n.v. Ouderraad de Windroos, met vermelding van de 
naam en groep van de leerling. 
 
Zwemmen. 
Vorige maand is bij u als ouders geïnventariseerd of u zwemmen een belangrijk onderdeel vindt 
van het onderwijsaanbod bij ons op school. U heeft bijna allemaal aangeven dat u zwemmen 
belangrijk vindt. Daarom zullen we ook volgend schooljaar gebruik maken van het aanbod in het 
sportfondsenbad. We kunnen dit niet zonder uw hulp, en zullen t.z.t. 
opnieuw begeleidende ouders vragen. Zonder voldoende begeleiding, kan het 
gebeuren dat een zwemles niet door kan gaan. 
 
Sommige ouders willen graag meer zwemlessen of diplomagericht 
zwemmen. Helaas ligt dat niet in onze mogelijkheden. Wij maken gebruik van 
het aanbod van Sportfondsenbad in samenwerking met de gemeente 
Hellevoetsluis. Het zwemmen en het vervoer naar het zwembad worden door 
de gemeente bekostigd. De inhoud van de zwemlessen is gericht op het 



onderhouden van zwemvaardigheid en het aanleren van survivaltechnieken. Meer informatie 
kunt u krijgen via   www.sportfondsenhellevoetsluis.nl 
 
Lezen 
Lezen is een belangrijke vaardigheid en belangrijke voorwaarde om actief deel te kunnen nemen 
in de maatschappij. Door goede leesvaardigheid, groeit ook de mogelijkheid voor opnemen van 
nieuwe kennis. Er zijn zelfs wetenschappers die aangeven dat kinderen die beter gaan lezen, ook 
groeien in rekenvaardigheid!  
Genoeg redenen om veel aandacht aan het leesonderwijs te besteden. Dat doen wij op school 
onder andere door extra tijd voor lezen vrij te maken en extra inzet van het programma Bouw! 
Maar ook door het nauwgezet volgen van individuele leerlingen en elke leerling een passend 
aanbod te bieden in kleinere instructiegroepen.  
 
Thuis bent u als ouders ook onmisbaar in het vergroten 
van de leesvaardigheid van uw zoon/dochter! U kan 
oefenen, met bijvoorbeeld www.neo4tx.nl waar u zelfs 
speciaal samen met uw kind kunt kiezen met welk 
leesprobleem u aan de slag gaat! Maar ook samen naar 
de bibliotheek gaan, leuke boeken kiezen en thuis veel 
(samen) lezen. Want…. zien lezen doet lezen! Meer 
weten over mogelijkheden voor u als ouder?  
Check https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2018/12/SaZ-K-Lezen-voor-ouders.pdf  
 
Lezen moet je leren; thuis en op school. Effectieve leesinstructie, voorlezen en zelf lezen zijn hierbij 
essentieel, maar een stimulerende leesomgeving en tijd om te lezen zijn zeker zo belangrijk om 
lezers te vormen en te motiveren. De rol van ouders is hierin buitengewoon belangrijk en verdient 
meer nadruk; kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen, praten over boeken en een rijk 
gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het 
onderwijs en hun carrière (Notten, 2011,2012).  
Bron: https://www.lezen.nl/sites/default/files/ouders%20betrekken%20bij%20lezen%20nw.pdf 
 
Agenda 
23 mei             - schoolfotograaf op beide locaties 
27-29 mei       - leerlingen vrij 
30-31 mei       - Hemelvaart, iedereen is vrij 
Vanaf 3 juni    - start toetsweken op beide locaties 
10 juni             - Tweede Pinksterdag, iedereen is vrij  
25 juni             - studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 
26,27,28 juni  - kamp groep 8 
28 juni             - schoolreis groep 2 tot en met groep 7 
16 juli              - laatste schooldag schoolverlaters 
17 juli              - laatste schooldag groep 2 tot en met 7. 
 

 
Hieronder vindt u nog de nieuwsbrief van de bibliotheek! 



KINDERJURY 

De Kinderjury is al in 
volle gang en het eind is 
al in zicht! Van 6 maart 
tot en met 19 mei 
kunnen de kinderen zich 
inlezen om zo nog te 
kunnen stemmen op hun 
favoriete boek van 2018. 

Wie wordt de winnaar Kinderjury 2019? In de 
week van 20 t/m 26 mei kan er gestemd 
worden. Dit kan heel makkelijk via de website 
van de Kinderjury: www.kinderjury.nl 
Je mag stemmen op maximaal 3 boeken.  
 

BIEB TV 

 

Deze maand, na de meivakantie, komt de 
tweede aflevering van BiebTV online! Houd 
ons YouTube kanaal in de gaten en vergeet 
niet even te abonneren! 
 

SUMMERSCHOOL 

Ook dit jaar organiseren 
we vanuit de bibliotheek 
vestigingen weer een 
heuse Summerschool. 
Met toffe workshops 
hoef je je deze zomer 

dus totaal niet te vervelen. Meer informatie 
hierover volgt in de volgende nieuwsbrief… 
Spannend! 

 

BRIELLE YOURSELF 

Ben je tussen de 9 en 16 jaar? Dan is dit de 
dag voor jou! In DukdalfBRES kan je vanaf 12 
uur schrijvers ontmoeten en workshops 
volgen van o.a. Mad Science & Tekenmeisjes. 
Je kunt meedraaien met een DJ, 
programmeren, een boks clinic en natuurlijk 
een stormbaan beklimmen in het zwembad. 
Maar dat is nog niet alles! Blijf op de hoogte 
via onze sociale media voor meer informatie… 

Noteer in je agenda: 2 juni BRIELLE YOURSELF 

BOEKENTIP 

Voor de Kinderjury 2019 kan er gestemd 
worden op heel veel boeken, zoals op dit 
boek: 

De geheimzinnige verdwijning van Toni 
Malloni van Harmen van Straaten. 

Ik zette de hoge hoed van 
opa op mijn hoofd. En 
toen… verdween ik. Toni 
Malloni verdwijnt op 
zolder in de goochelhoed 
van zijn lang geleden 
verdwenen opa. Hij komt 
terecht in een pretpark vol 

bijzondere figuren: een reus, een cowboy op 
een vliegtuig en een doorgezaagd meisje. 
Iedereen schijnt hem te verwachten. Al snel 
blijkt dat Toni een belangrijke opdracht heeft: 
zijn opa vinden en daarmee Malloni-land van 
de ondergang redden… 

Kijk voor alle geselecteerde boeken en meer 
informatie op www.kinderjury.nl 

 
 

 


