Nieuwsbrief 2.
(10 februari 2021)

Nieuws vanaf beide locaties.
Wat vliegt de tijd! We zijn alweer een aantal weken verder in 2022. Via Parro ontvangt u heel veel
actueel nieuws, waardoor de overige informatie om hier te melden wat minder is. Maar nu toch
een update van wat wijzigingen op beide locaties.
Op locatie Bolwerk is juf Yasemin het team komen versterken en hebben
we afscheid genomen van meester Perry. Na 21 jaar werken op de
Windroos gaat hij zijn talent inzetten op een andere school. We zijn hem
dankbaar voor alles wat hij in zo’n lange tijd voor kinderen, collega’s en
de school gedaan heeft en hebben op een mooie manier afscheid van
hem genomen.
Dallal en Karim volgen sinds kort onderwijs op het Bolwerk. Op locatie De
Samenstroom werd het nog gezelliger met de komst van Harley en Lyon.
Allemaal een fijne en leerzame tijd bij ons op school toegewenst!
Na het vertrek van meester Perry hebben we moeten schuiven met de inzet van
onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Wanneer dit de groep van uw kind betrof,
bent u vast al via Parro geïnformeerd. We zijn blij de groepen met inzet van vakkundige collega’s
een stabiele lesomgeving te kunnen bieden.

Corona
Via Parro informeren we u met grote regelmaat over de ingewikkelde puzzels die we op school
hebben door de grote hoeveelheid coronabesmettingen. Vaak lukt het om een oplossing te
vinden, maar helaas ook met regelmaat niet. Bedankt voor uw begrip en steun in deze lastige
periode, want we beseffen goed dat er ook van ouders en verzorgers veel gevraagd wordt!
U helpt ons enorm door regelmatig en in ieder geval elke ochtend rond 7.15 uur Parro te checken
of er bijzonderheden zijn voor de groep van uw zoon of dochter.

Gezonde school
Inmiddels is de gezonde pauzehap op woensdag niet meer weg te
denken en zien we dat veel kinderen ook op andere dagen groente
of fruit meenemen. Wat fijn! Gezonde voeding helpt kinderen om
fijn te kunnen sporten en bewegen en zich zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen, thuis en op school!
Via het EU-schoolfruit fonds krijgen we 20 weken lang 3 porties
groente of fruit. Hiervan wordt lekker gesmuld in de groepen en er
worden van tijd tot tijd ook smaaklessen mee gegeven.
Blind proeven, dat is best spannend……

Ouderbijdrage
Via verschillende wegen bent u geattendeerd op de ouderbijdrage.
Maar waar wordt die bijdrage eigenlijk aan besteed? Dit wordt onder
andere gebruikt voor (buiten) speelmateriaal, schoolfruit en uitgaven
voor feesten en feestelijke activiteiten. Denk aan het grote circusfeest
afgelopen zomer, de alternatieve schoolreis met de luchtkussens, de
attenties en traktaties met Sinterklaas en Kerst, de populaire bikeracers
voor op het plein en de (verlate) Nieuwjaarslunch van vandaag!
Voor al deze activiteiten waar leerlingen enorm van genieten, is geen budget beschikbaar vanuit
de overheid en wordt er een beroep gedaan op ouders.
Beide vrijwillige bijdragen, €22,50 voor schoolactiviteiten en €25,- voor de overblijf, worden
samengevoegd. In totaal dus een bijdrage van €47,50 die u door een storting op IBAN NL59 RABO
0132775115 t.n.v. De Windroos kan voldoen. Vermeld daarbij de voor- en achternaam leerling +
groep. Voor leerlingen die na 1 januari gestart zijn op school geldt een aanpassing in de bedragen
waarover u informatie kan opvragen bij Rachel van de administratie. U mag bij haar ook de
ouderbijdrage contant voldoen, of eventueel in termijnen betalen. Neem in die gevallen even
contact op met Rachel via info.windroos@edumarevpr.nl
Heeft u moeite om de ouderbijdrage te voldoen, dan kan er via diverse kanalen ondersteuning
komen, via stichting Leergeld die u via deze link kunt benaderen: Samenwerkingspartner Leergeld
- samenvoorallekinderen.nl Ook zijn er vaak mogelijkheden via de gemeente waar u woonachtig
bent, of neem contact op met (school)maatschappelijk werk via 088 900 4000.
Voor mensen met een krappe portemonnee zijn er ook
ondersteuningsmogelijkheden via de Kledingbank. Via dezelfde
website kunt ook terecht bij het Speelgoedhuis waar goed,
betaalbaar speelgoed voor weinig geld te koop is!
Speelgoedhuis Hellevoetsluis – KLEDINGBANK (kledingbankzhe.nl)

Voorjaarsvakantie
De vakantie staat voor de deur en in onze regio biedt stichting Push leuke en betaalbare
activiteiten voor uw zoon/dochter. Check de website voor het aanbod en om eventueel uw kind
in te schrijven! Aanbod activiteiten - PUSH (stichting-push.nl)
Natuurlijk is een bezoekje aan de bibliotheek ook altijd een aanrader! Kinderen zijn gratis lid van
de bibliotheek en kunnen met hun lidmaatschap van online programma’s gebruik maken. Naast
een uitgebreide en moderne collectie (kinder)boeken, bieden zij nog veel meer interessante
diensten voor ouders en kinderen. Zo is er o.a. een variatie aan prentenboeken die voorgelezen
worden beschikbaar! Check de website: Voor ouders (bibliotheekzuidhollandsedelta.nl)

Agenda februari /maart
11 februari
18 februari
28 februari
7-11 maart

Studiedag, alle leerlingen vrij
Oudercafé Bolwerk, 9.00 uur
Start voorjaarsvakantie
Rapportgesprekken, inschrijving via Parro

