Nieuwsbrief 7
(6 juli 2022)

Vakantie!
Het schooljaar zit er weer bijna op! Nog 2 dagen werken en dan gaan we
allemaal van de vakantie genieten. Op de website van de school vindt u veel informatie: nieuwsbrieven,
belangrijke documenten, de jaarkalender en een overzicht van vakanties en studiedagen. Check dus met
regelmaat de (vernieuwde!) website van school:
SBO de Windroos » Schooltijden en vakanties » Schooltijden en vakanties (dewindroos-hellevoetsluis.nl)
De studiedagen alvast op een rijtje: 19 september, 5 oktober, 29 november, 10 februari, 5 april en 13 juni.
Houd ook uw email in de gaten: in de laatste vakantieweek krijgt u via de nieuwe leerkracht van uw
zoon/dochter weer een link voor Parro en mogelijk andere belangrijke informatie.

Nieuws uit het team.
Onze conciërge meester Thomas gaat meer tijd aan zijn eigen bedrijf besteden en neemt daarom deze
week afscheid. De procedure voor een nieuwe conciërge is momenteel in volle gang en we hopen u bij de
start van het schooljaar hierover te kunnen informeren. We wensen Thomas veel succes en plezier voor
de toekomst!
We hebben deze week afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Met een spetterende musical,
mooie woorden en een lach en een traan sloten we hun schoolperiode af. Vol vertrouwen gaan zij een
nieuwe schooltijd tegemoet op het voortgezet onderwijs. Met dank aan alle collega’s van de Windroos die
allemaal hebben bijgedragen aan het vullen van hun rugzak vol kennis, kwaliteit en levenswijsheid.
We willen een professionele, lerende organisatie zijn en zijn daarom enorm trots
dat meerdere collega’s afgelopen weken hun opleiding met succes hebben
afgerond. Extra kennis en kwaliteit komt zo de school in, hoe mooi is dat!
Gefeliciteerd juf Vanessa, juf Willemijn, juf Nine en juf Marieke

Bibliotheek.
Nog bibliotheekboeken thuis liggen? Neem die dan snel mee naar
school, zodat we met een volledige collectie kunnen starten in het
nieuwe jaar. We hopen dat alle leerlingen lekker blijven lezen, want
in de zomervakantie zien we vaak een zogenaamde zomerdip in het
leesniveau. Als iedereen blijft lezen, starten we allemaal goed op
niveau na de zomervakantie!

Agenda
8 juli
- laatste schooldag groep 2-7.
15-19 augustus – email in de gaten houden voor informatie en nieuwe Parro-link!
22 augustus
– start nieuwe schooljaar voor alle leerlingen
30 augustus
– digitaal informatiemoment voor beide locaties (19.00 -20.00 uur)

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en hopen jullie weer gezond &
uitgerust te ontmoeten in het nieuwe schooljaar!
Team SBO De Windroos

