Nieuwsbrief 1.
( 6 oktober 2021)

Van start!
We zijn inmiddels 5 weken samen aan het werk en in de groepen voelt het alweer vertrouwd met
de juf of meester en de klasgenootjes. Ook de nieuwe locatie KC De Samenstroom is een
vertrouwde, fijne en mooie plek om samen te spelen en leren. Na de zomer ontvingen we veel
nieuwe leerlingen op school.
Op locatie De Samenstroom: Sander, Zico, Emirali, Fiënna, Thom,
Arafat, Jill-Qiano, Yavi, Kuzey, Ayman, Liam, Joël, Iris, Tyler,
Daylian, Mathew en Sean.
Op locatie Bolwerk kwamen Luciano, Mats, Fayden, Wesley en
Eli erbij. Gezellig jongens en meisjes! We zijn blij met jullie komst
en wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school.

Informatie, oudercontacten en Oudercafé
De nieuwsbrieven komen minder frequent dan voorheen, omdat heel veel informatie al via Parro
naar u toekomt. We willen voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet! De ouders
van leerlingen op locatie De Samenstroom ontvangen incidenteel ook een nieuwsbrief die
specifiek bedoeld is voor alle ouders van kinderen die daar op de school of de kinderopvang
bezoeken.
Afgelopen week zijn de kennismakingsgesprekken geweest. Is het nog niet gelukt een afspraak
met de leerkracht te maken, doe dat dan alsnog. U bent als ouder de belangrijkste partner in de
samenwerking en een onmisbare bron van informatie over uw eigen zoon of dochter. Contact met
de leerkracht loopt snel en makkelijk via Parro!
Tijdens het oudercafé kunt u in gesprek met onze directeur Wendy van Blijswijk, onder het genot
van een kop koffie of thee. Er is dan de mogelijkheid de directie en andere ouders van beide
locaties te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over een wisselend thema.
Aanmelden via email wendy.vanblijswijk@edumarevpr.nl is wel belangrijk, zodat we weten op
hoeveel personen we kunnen rekenen.

Vrijdag 08 oktober
en
Maandag 13 december
start 8.30 uur
Locatie Bolwerk

Ouderbijdrage
Alle leerlingen blijven op school over met de groepsleerkracht. Voor het overblijven vragen we
een bijdrage van €25,- per kind per jaar, wat neer komt op nog geen 16 cent per dag. Van deze
gelden wordt onder andere (buiten) speelmateriaal en schoolfruit bekostigd. De ouderbijdrage
van €22,50 per kind per jaar, wordt gebruikt voor feesten en feestelijke activiteiten. De eerste
bestellingen voor het 5 december feest worden binnenkort alweer gedaan!
Beide vrijwillige bijdragen, €22,50 voor schoolactiviteiten en €25,- voor de overblijf, worden
samengevoegd. In totaal dus een bijdrage van €47,50, te voldoen middels een storting op IBAN
NL59 RABO 0132775115 t.n.v. De Windroos, o.v.v. voor- en achternaam leerling + groep.
U mag de ouderbijdrage ook contant bij de administratie voldoen, of eventueel in termijnen
betalen. Neem in die gevallen even contact op met Rachel op de administratie, via
info.windroos@edumarevpr.nl
Hoewel het hier vrijwillige bijdragen betreft zult u begrijpen dat
het voldoen van de ouderbijdrage hard nodig is om mooie
activiteiten te organiseren voor uw kind! Ons verzoek is dan ook
om deze bijdrage tijdig te voldoen.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is van start gegaan met het thema “Worden wat je wilt!”. Op beide
locaties wordt hier aandacht aan besteed door gastlessen of thematische lessen door de eigen
leerkracht. Ouders zijn ook uitgenodigd om over hun beroep te komen vertellen, dus dat worden
interessante lessen!
Meer info via deze link: Alles over de Kinderboekenweek - Kinderboeken.nl

Verkeer en veiligheid
Op beide locaties willen we uw hulp vragen om de verkeersveiligheid
te vergroten, zodat alle leerlingen veilig en ontspannen de school
kunnen bereiken. Sommige kinderen komen zelfstandig lopend of op
de fiets naar school, maar missen soms goed overzicht door verkeerd
geparkeerde auto’s.
Helpt u mee?
• Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.
• Parkeer alleen daar waar het mag!
• Stil staan op de weg bij de hoofdingang van locatie Bolwerk is
alleen toegestaan voor taxi’s omdat zij meerdere leerlingen
vervoeren en hun taxi niet mogen verlaten

Agenda oktober / november
8 oktober
12 oktober
18-22 oktober
3 november
29 november

Oudercafé voor alle ouders op locatie Bolwerk. Start 8.30 uur
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Studiedag, alle leerlingen vrij

