
Nieuwsbrief 1. 
                     (7 september 2022) 

 
 
Welkom op school! 
We zijn nu een paar weken samen aan het werk en in de groepen voelt het alweer vertrouwd 
met de nieuwe juf of meester en nieuwe klasgenootjes. Op locatie Bolwerk zijn in de zomer wat 
verbouwingen geweest, waardoor we de leerlingen over meer ruimtes kunnen verdelen. Er 
heerst in alle groepen rust en gezelligheid en er wordt al hard gewerkt met elkaar. Via Parro heeft 
u daarvan ongetwijfeld foto’s en berichtjes ontvangen! In alle groepen is er aandacht besteed aan 
groepsvorming en een fijne sfeer, wat zijn vruchten afwerpt!  
We hebben ook veel nieuwe leerlingen op school mogen ontvangen.  
 
Op locatie KC De Samenstroom: Mart, Mamoun, Tess, Mason, 
Mayson, Lex, Evy, Sena, Rocco, Mackanzie, Ryan en Rochano. 
Op locatie Bolwerk kwamen Marne, Djazz, Gwen, Jerome, Elena, 
Keysha, Todz, Ezra, Werner, Quinten en Lizzy erbij.  
Gezellig jongens en meisjes! We zijn blij met jullie komst en wensen jullie een hele fijne en 
leerzame tijd bij ons op school. 
 
Via Parro is er al veel informatie gedeeld met u als ouders /verzorgers. Check met regelmaat de 
website van school, onder andere voor de vakanties en studiedagen, maar ook voor andere 
belangrijke informatie! SBO de Windroos » Schooltijden en vakanties » Schooltijden en vakanties 
(dewindroos-hellevoetsluis.nl) 
De studiedagen nog even op een rijtje: 19 september, 5 oktober, 29 november, 10 februari, 5 april en 
13 juni. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Komende week zijn de kennismakingsgesprekken. Een belangrijk moment om met u uit te wisselen 
over uw zoon of dochter. U bent tenslotte ervaringsdeskundigen en samen met u willen we het beste 
onderwijs voor uw kind organiseren. Heeft u zich nog niet ingeschreven voor een gesprek, doe dat 
dan alsnog. We ontmoeten namelijk graag alle ouders.  
 
U ontvangt binnenkort een envelop met onder andere de leerlingkaart uit onze administratie met het 
verzoek om de persoonlijke informatie te checken die bij ons bekend is, zodat we bijvoorbeeld altijd 
het juiste telefoonnummer hebben waarop u bereikbaar bent. Ook zit er een formulier in waarmee u 
zich als hulpouder kunt aanmelden. Bij bepaalde taken en activiteiten kunnen we uw hulp namelijk 
goed gebruiken! Lever deze informatie na invullen alstublieft in bij de leerkracht. 
 
Bibliotheek.  
Op beide locaties werken we met een heel fijn biebteam met 
hulpouders, maar….... we zoeken versterking! Het is een mooi moment 
om een bijdrage te leveren aan een belangrijk onderdeel van ons 
leesonderwijs, namelijk stimuleren van leesbevordering. Bovendien is 
het fijn om ouders, teamleden en leerlingen van school beter te leren 
kennen. Het systeem van de bibliotheek werkt heel eenvoudig en 
andere ouders kunnen u helpen om ermee vertrouwd te raken. U helpt 
kinderen bij het uitzoeken van een boek, zorgt voor uitlenen en 

 



innemen van boeken en houdt de kasten fris en opgeruimd. Het is een belangrijke en leuke taak die 
eigenlijk iedereen kan doen! 
Dus…..…kom ons helpen en meld u aan bij de groepsleerkracht of bij juf Samantha via email: 
samantha.appel@edumarevpr.nl  
 
Oudercafé 
Afgelopen dinsdag 6 september was er een oudercafé over het thema 
mediawijsheid. Het oudercafé is bedoeld als ontmoetingsplek tussen 
ouders en met directie om met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke 
zaken rondom onderwijs en opvoeding. Via Parro heeft u informatie 
ontvangen om alsnog door te kunnen nemen wanneer het aan uw 
aandacht ontsnapt was.  
 
Volgende oudercafé is 21 november, 8.45 uur op locatie Bolwerk voor alle ouders van beide locaties. 
Naast ontmoeting is het thema is dan: voeding en de Gezonde School. Zet deze datum vast in uw 
agenda! 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De scholen in Nederland organiseren activiteiten buiten het verplichte 
schoolprogramma. Hiervoor vragen de scholen een vrijwillige 
ouderbijdrage. Per 1 augustus 2021 is de wetgeving hiervoor gewijzigd. 
Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met 
activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet betalen.  Binnenkort is er een regionaal overleg met 
de leden van de  overkoepelende MR, genaamd de GMR, omdat 
de GMR signaleert dat gezien de huidige ontwikkelingen (o.m. stijgende 
prijzen en kosten) niet alle ouders in de komende jaren de ouderbijdrage kunnen betalen. 
Op onze school speelt dit ook in gezinnen en binnen onze MR kunt u meedenken hoe wij op 
school hiermee en met andere belangrijke thema’s om moeten gaan.  U bent van harte 
uitgenodigd! Meldt u aan via de groepsleerkracht of via suzanne.vanhennik@edumarevpr.nl  
 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Opvoeden is soms ingewikkeld en elke ouder zit weleens met vragen of met de handen in het haar! 
Gelukkig is er altijd de mogelijkheid om daarover in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld met Susanne, sinds 
dit jaar onze schoolmaatschappelijk werker. Sommige ouders hebben haar inmiddels al ontmoet. Zij 
stelt zich graag aan u voor. 

 
Mijn naam is Susanne Westgeest en ik ben als schoolmaatschappelijk 
werker verbonden aan de Windroos. Heeft u opvoedvragen of vragen 
op het gebied van pesten, sociale weerbaarheid, scheiding etc?  Neem 
dan gerust contact met mij op, dan ga ik graag met u in gesprek. 
Mijn werkdagen zijn maandag tot en met donderdag en ik ben te 
bereiken via: s.westgeest@kwadraad.nl en per telefoon: 06-21910036 
 
 
 
 

 



Agenda september – oktober 

  

12-16 september  Oudergesprekken, inschrijven (via Parro) bij de leerkracht 
19 september Studiedag, alle leerlingen vrij  
5-16 oktober Kinderboekenweek thema Gi-Ga-Groen!  
5 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij  
22-30 oktober  Herfstvakantie 


