Nieuwsbrief 3.
(4 april 2022)

Nieuws vanaf beide locaties.
Afwisselend zag u afgelopen weken foto’s op Parro met kinderen heerlijk in de Lentezon, of…. in de
sneeuw. We hopen dat het voorjaar snel terugkomt, want de zon is goed voor de zaadjes die geplant
zijn. In verschillende groepen is er namelijk al weer gewerkt aan de moestuintjes!
In de jaarplanner die u begin van het jaar heeft ontvangen staat dat we erop 14 april Paasontbijt is voor
de leerlingen. Die gaat niet door, omdat we kort geleden de verlate Nieuwjaarslunch hadden en later in
april de Koningsspelen (met lunch) ook weer voor de deur staan. Later in de nieuwsbrief daar meer
over! En….. we hebben weer een nieuwe leerling ontvangen op school. Op locatie KC de Samenstroom is
Daan groep 3 komen versterken. Van harte welkom Daan!

Week van de Lentekriebels.
Eind maart was het de week van de Lentekriebels en is er in alle
groepen aandacht besteed aan seksuele - en relationele
vorming. Onder andere met lesmateriaal van de Rutgerstichting
wat speciaal voor onze doelgroep geschreven is.
Via Parro en ongetwijfeld via uw zoon of dochter heeft u
hierover gehoord, want het leverde soms hilarische maar ook
hele serieuze momenten op met de kinderen. Een belangrijk en
actueel onderwerp om over in gesprek te zijn thuis en op school!
Misschien heeft u als ouder vragen op welke manier u hierover
met uw kind in gesprek kan gaan. Via de volgende links kan u
informatie vinden.
Lentekriebelslessen voor thuis - Seksuelevorming.nl
Week van de Lentekriebels: Informatie voor ouders Seksuelevorming.nl
Seksuele opvoeding | Informatie over pubers | Opvoeden.nl

Koningsspelen vrijdag 22 april.
Na 2 jaar kunnen we weer eindelijk de Koningsspelen als een gezellige, sportieve dag met elkaar vieren.
Dit vinden wij erg fijn! Dit jaar vallen de Koningsspelen op vrijdag 22 april. Voor deze dag zoeken we op
locatie Bolwerk nog een aantal hulpouders om o.a. de spellen te begeleiden en het plein te versieren.
Kunt u helpen? Dan kunt u zich via Parro opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Op locatie De Samenstroom worden de Koningsspelen gezamenlijk geopend met alle leerlingen, waarna
er een spelletjesochtend is in de groepen. Hiervoor is geen ondersteuning nodig.
Wilt u alvast in de stemming komen? Trek dan een oranje outfit aan en zing en dans mee met het
nieuwe themalied “De FitTop10!” Zing en dans (koningsspelen.nl)

Ouders voor de ouderraad
Sinds een aantal jaar hebben wij weer een ouderraad op de Windroos.
De ouderraad helpt bij het organiseren van de feesten op school, zoals
het kerstdiner en de Koningsspelen. Voor onze ouderraad zoeken wij
nog enthousiaste ouders van beide locaties om lid te worden en gezellig mee te helpen met alle feesten

op school. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Dan kunt u een mailtje sturen naar juf Samera
via samera.alaoui@edumarevpr.nl

Bericht van de Leerplichtambtenaar.
Als Leerplichtambtenaar ben ik verbonden aan SBO De Windroos. Ik werk voor de
gemeentes Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Mijn werk houdt in dat ik mee
mag kijken met school als er sprake is van schoolverzuim. School is wettelijk
verplicht een melding te doen bij de leerplichtambtenaar als er sprake is van
schoolverzuim. Verzuim kan verschillende dingen betekenen. Dat er bijvoorbeeld
sprake is van veel ziekmeldingen, afwezigheid van een leerling in de klas zonder
geoorloofde oorzaak, óf leerlingen die vaak te laat komen. Het doel is dan er
samen met ouder(s) en school achter te komen hoe we dat kunnen oplossen. Het
meedenken en het aanbieden van hulp en een luisterend oor vind ik al veel jaren
heel mooi werk om te doen!
Mocht u eens vragen hebben over leerplicht: stel ze gerust!
Mijn e-mailadres is j.sengers@hellevoetsluis.nl.
Met vriendelijke groet, Juliette Sengers

Schoolreis
In mei /juni hebben we de toetsweken iets verplaatst om meer oefentijd met de kinderen te hebben.
Daarom wordt ook de schoolreis verzet naar een ander moment. U ontvangt binnenkort een brief met
meer informatie en de kosten voor deze dag. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, vragen we u
dringend deze toch te betalen. Voor activiteiten zoals een schoolreis ontvangt de school namelijk geen
budget vanuit de overheid! In overleg met de ouders van de MR bespreken we welke keuzes we
eventueel in de toekomst moeten maken op dit punt. Vindt u het leuk om ook over deze zaken mee te
denken met de school, meld u dan aan als MR-lid via suzanne.vanhennik@edumarevpr.nl . U bent van
harte welkom!
De nieuwe data voor de schoolreis zijn:
Groepen 1/2A, 1/2B en groep 3 gaan op donderdag 2 juni op schoolreis.
Groepen 4/5A tot en met groep 7 gaan donderdag 23 juni op schoolreis
Wanneer het voor u financieel lastig is om de schoolreis te betalen kan u
via Stichting Leergeld hier ondersteuning voor vragen deze link:
Samenwerkingspartner Leergeld - samenvoorallekinderen.nl

Muziek met klasse(n)!
Op beide locaties worden prachtige muzieklessen gegeven door de
collega’s van Muziek met klasse(n). Leerlingen en leerkrachten genieten
enorm van het zingen en musiceren met viool, keyboard of verschillende
kleine instrumenten. Op Parro kunt u het meebeleven via foto’s en
filmpjes!

Meting Sociale Veiligheid
In deze periode worden de metingen sociale veiligheid Ouders, Leerlingen en Personeelsleden
afgenomen. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om samen te werken en samen te leren. De
aandachtspunten die uit deze metingen naar voren komen, worden meegenomen in de nieuwe plannen
die we maken. Voor de leerlingen wordt de vragenlijst goed doorgenomen en voorbereid, zodat zij
weten wat er precies bedoeld wordt met de vragen.
De personeelsmeting is inmiddels afgerond en de uitkomsten zijn besproken in de MR. Teamleden
scoren de school op gebeid van (sociale) veiligheid met een 7,9.
De meting voor ouders staat nog een week open tot en met 15 april! Via
email heeft u een inlogcode gekregen en al meerdere ouders hebben de
meting ingevuld. Hartelijk bedankt daarvoor! We hopen op een hoge
respons, dus als het aan uw aandacht ontsnapt is, vul dan alstublieft deze
week nog de meting in. Vandaag zal er een herinnering verstuurd worden,
dus houd de mail in de gaten.

Agenda april/mei
15-18 april
20 + 21 april
22 april
23 april -8 mei
26 - 27 mei

Paasweekend, iedereen vrij
Eindtoets groep 8 leerlingen
Koningsspelen op beide locaties
Meivakantie, iedereen vrij.
Hemelvaart, iedereen vrij.

