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Groepsverdeling beide locaties. 
Via de leerkracht wordt u geïnformeerd in welke groep en op welke locatie uw zoon of dochter 
komend schooljaar les krijgt. De verdeling van de groepen over beide locaties ziet er als volgt uit: 
 

KC De Samenstroom: Bolwerk: 

Groep 1/2A: juf Leona en juf Danielle 
Groep 1/2B: juf Femke en juf Suzanne 
Groep 3: juf Laura en juf Tiffany 
Groep 4: juf Esther 
 

 
Groep 5: juf Firdesa en juf Ria 
Groep 6A: juf Marije en juf Vanessa  
Groep 6B: juf Sharon 
Groep 7A: meester Perry en juf Yasemin 
Groep 7B: juf Samantha  
Groep 8A: juf Willemijn en juf Marlieke 
Groep 8B: juf Dolores en juf Marije 
 

Ondersteuning op locatie door: 
groep 1/2A: Patricia, Marijke, Manon  
 
overige groepen: Leonie, Vanessa R, 
Jacqueline, Samera. 
 
 

Ondersteuning op locatie door: 
Nine, Miranda, Yvonne, Vanessa R., Harwich 
 
 

Ook zullen er weer stagiaires starten vanuit diverse opleidingen. Hierover ontvangt u gedurende 
het jaar bericht van de leerkracht. 
 

Informatie en contact. 
Onze website is vernieuwd en erg mooi geworden! Neem vooral een kijkje op: www.dewindroos-
hellevoetsluis.nl. Hier zijn belangrijke documenten terug te vinden. In het nieuwe schooljaar 
ontvangt u allemaal van ons de jaargids met alle praktische informatie. Zoals onder andere het 
overzicht van vakanties en studiedagen voor komend schooljaar.  
We blijven gebruik maken van Parro, wat een prettig communicatiemiddel is en snel contact 
mogelijk maakt. U ontvangt in het nieuwe schooljaar weer een uitnodiging van de leerkracht met 
een link voor de juiste groep binnen Parro.  
 
Vergeet niet om u aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Kies hiervoor op de website 
tabblad Nieuws. De nieuwsbrief wordt namelijk alleen digitaal verzonden.  
Wanneer u zich niet aanmeldt voor de nieuwsbrief en Parro, mist u belangrijke informatie!  

 
 
Voor ouders is er een digitaal informatiemoment gepland op 
dinsdagavond 30 augustus. 
Leerlingen van de huidige groep 4/5A bezoeken komende weken nog 
locatie Bolwerk zodat zij alvast even een kijkje hebben kunnen nemen.  
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Start nieuwe schooljaar. 
Het nieuwe schooljaar start voor de leerlingen op  maandag 22 augustus 2021. 
In de week voorafgaand aan 22 augustus wordt er door teamleden hard gewerkt ter 
voorbereiding op het nieuwe jaar. Indien er nog specifieke informatie is die voor de start 
noodzakelijk is, ontvangt u deze informatie uiteraard voorafgaand aan de eerste schooldag.  
Houd Parro dus goed in de gaten! 
 

Gymnastiek en Gezonde school. 
De Bolwerkgroepen gymmen komend schooljaar op maandag en vrijdag. 
De groepen op  KC de Samenstroom op maandag en woensdag. Meteen 
de gymkleding mee dus die eerste dag!  
In het nieuwe schooljaar gaan we verder met het proces om het vignet 
“Gezonde School” te gaan behalen. Gezonde kinderen zitten beter in hun 
vel en presteren beter. We stimuleren het drinken van water en elke 
woensdag blijven de koeken thuis en mag uw kind een gezonde pauzehap 
meenemen in de vorm van een stuk fruit of groente. 

 
 

 
Agenda 
5 juli         - afscheid groep 8 en laatste schooldag groep 8 
8 juli         - laatste schooldag groep 2-7.  
22 augustus – start nieuwe schooljaar op beide locaties 
30 augustus – digitaal informatiemoment op beide locaties  

 
 


