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Afscheid 
Binnenkort nemen we afscheid van twee gewaardeerde collega’s. Juf Wilma Degenaars gaat na 
40 jaar onderwijs, waarvan maar liefst 37 jaar in het speciaal (basis)onderwijs, genieten van haar 
pré-pensioen. Laatste jaren was zij met name werkzaam in de onderbouw op locatie Brasem. 

Veel leerlingen hebben de basis van lezen en rekenen van haar 
meegekregen! We nemen met het team afscheid van juf Wilma. Vindt u 
het leuk met uw zoon/dochter een kaartje sturen met een lieve groet, dan 
mag u dat op school aan de huidige leerkracht geven. Wij zorgen dan dat 
het bij juf Wilma bezorgd wordt. 
 

Onze intern begeleider Diana de Bode gaat verhuizen waardoor de reisafstand helaas té groot 
wordt om bij ons werkzaam te blijven. Juf Diana heeft op meerdere scholen in onze regio gewerkt 
en door haar kennis en daadkracht heeft zij veel betekend voor de zorgstructuur op deze scholen. 
Ook voor de Windroos heeft zij veel betekend in de zorg en begeleiding. We gaan haar dan ook 
zeker missen!  
De wervingsprocedure naar een nieuwe intern begeleider is inmiddels in volle gang. Zodra er 
meer bekend is, houden we u uiteraard op de hoogte. 
 
Welkom op school! 
Na de zomer is Marlieke Mijer bij ons op school gestart. Zij stelt zich graag aan u voor: 

Beste ouders/ verzorgers,  
Mijn naam is Marlieke Mijer en ik werk sinds dit schooljaar op woensdag, 
donderdag en vrijdag op de Windroos (locatie Bolwerk). Na ruim 10 jaar in het 
reguliere basisonderwijs te hebben gewerkt, ben ik met veel plezier aan dit 
nieuwe avontuur begonnen. Nieuwe avonturen geven mij veel energie en ook in 
mijn vrije tijd zoek ik nieuwe ervaringen graag op. Heb ik u nog niet ontmoet, 
dan zie ik u misschien binnenkort wel op het Bolwerk! 

 
Op locatie Bolwerk is meester Lennart gestart als onderwijsassistent op dinsdag en vrijdag ter 
ondersteuning van het onderwijs in de groepen. Juf Willemijn heeft meerdere dagen meegelopen 
in groep 6 en start op locatie Bolwerk als leerkracht in opleiding. Zij heeft veel ervaring in de 
jeugdhulpverlening en gaat haar kennis en ervaring nu uitbreiden binnen het onderwijs. Zij zal 
voorlopig ondersteund en ingewerkt worden door ervaren collega’s en langzaamaan meer taken 
en verantwoordelijkheden gaan krijgen. 
Op locatie Brasem start juf Esther op maandag en dinsdag in groep 1/2/3. Zij is voor meerdere 
ouders al een vertrouwd gezicht, want zij heeft jarenlange ervaring op de BeO-groep De Schelp, 
die ook in ons pand aan de Brasem gevestigd is. Met de komst van juf Esther krijgen we een hele 
ervaren collega erbij in ons team. 
Speciaal in deze tijden van lerarentekort, zijn we heel 
blij met de komst van deze nieuwe, deskundige 
collega’s! We wensen  jullie dan ook een hele fijne tijd 
toe bij ons op de Windroos. 

 



 
Op locatie Brasem is Jernicio komen werken en spelen in groep 1/2/3. Wat fijn dat 
jij er bent, Jernicio, ook jij bent van harte welkom op onze school.  
 

Oudercafé & Ouderraad 
We vinden het belangrijk met u als ouders samen te werken als belangrijke partner voor ons 
onderwijs. Daarom hebben we dit jaar twee nieuwe zaken opgestart, waardoor u als ouder nog 
meer betrokken kunt zijn bij de school en uw inbreng en mening kunt geven. 
 
De Ouderraad kan ons helpen met de organisatie van bijzondere dagen op school, zoals Sint en 
Kerst. Dankzij uw aanmeldingen lukt het om de OR snel op te starten onder leiding van juf 
Samera. Fijn dat u hierin al zo behulpzaam bent zodat er vlot gestart kan worden! 
 
Nieuw dit jaar zijn de Oudercafé's. Daar kunt u in gesprek met onze directeur Wendy van Blijswijk, 
onder het genot van een kop koffie of thee. Er is dan de mogelijkheid Wendy en andere ouders te 
ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. Het oudercafé wordt steeds op een andere 
locatie gehouden, zodat u ook daar een kijkje kunt nemen en we de reistijd delen. U bent dus op 
beide locaties van harte welkom! Elke keer is er een ander thema waar u informatie over krijgt 
 
Vrijdag 18 oktober om 8.30 uur                Maandag 28 oktober om 8.30 uur 
thema; gezonde voeding                             thema; multi media 
Locatie Brasem                                              Locatie Bolwerk 
 
Zomer-uitleen. 
Om het lezen te stimuleren, hebben onze leerlingen afgelopen zomervakantie boeken mee 
mogen nemen via de extra zomer-uitleen vanuit de schoolbibliotheek. Helaas bleken veel boeken 
na de zomer niet terug gekomen te zijn op school. Check nog even de kast thuis en lever de 
boeken weer in, zodat andere leerlingen ook van deze boeken gebruik kunnen maken. 
 
Yoleo 
Sinds enkele weken kunnen kinderen gratis gebruik maken van 
Yoleo. Met Yoleo worden boeken voorgelezen terwijl tegelijkertijd 
een cursor met kleur over de regels loopt, waardoor uw kind 
ondersteund wordt tijdens het lezen. Met name voor kinderen 
voor wie het lezen moeilijk is, biedt dit heel veel ondersteuning. 
Yoleo is gratis toegankelijk voor iedereen met een biebpasje van 
de openbare bibliotheek. En…… dit pasje kan ook weer tot 18 jaar 
gratis verkregen kan worden bij de bibliotheek.  
Via onderstaande link wordt uitgelegd hoe uw zoon/dochter van Yoleo gebruik kan maken en 
indien nodig hoe hij/zij lid kan worden van de openbare bibliotheek. Maak gebruik van dit unieke 
aanbod en check de site voor de mogelijkheden van Yoleo. 
 
https://mailchi.mp/f8bb67c63852/vanaf-vandaag-gratis-lezen-met-yoleo?e=755506abdb 
 
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 aangeschaft. Ook een deel van het schoolfruit 



hebben we afgelopen jaar hiermee bekostigd. De ouderbijdrage van €22,50 per kind per jaar, 
wordt gebruikt voor feesten en feestelijke activiteiten. Zo zijn de eerste bestellingen voor het 5 
december feest al weer 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 contant bij de administratie te voldoen, of eventueel in termijnen 
betalen. Neem dan even contact op met Diana van onze administratie, via windroos@primovpr.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. 
 
Groep 1/2 en groep 3 
Momenteel werken de leerlingen van groep 1/2 en groep 3 nog samen, maar na de 
herfstvakantie zullen deze groepen gesplitst gaan worden. De verdeling van personeel wordt als 
volgt: 
 
Groep 1/2 Juf Suzanne en juf Mini 
Groep 3 Juf Esther en Juf Tiffany 
Juf Samera zal afwisselend in beide groepen ondersteunen. 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek staat weer voor de deur, met het 
inspirerende thema “Reis mee!” In alle klassen zal hier aandacht 
aan besteed worden. In de nieuwsbrief van bibliotheek, die als 
bijlage is bijgevoegd, kunt u ook leuke ideetjes opdoen. Zing thuis 
lekker mee met het themalied via deze link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ubU0tPCTB0 
 
Zwemlessen en verkeerslessen. 
De zwemlessen en verkeerslessen zijn weer gestart. Vorig jaar hebben we een peiling gehouden 
en gaf u als ouder aan dat u de zwemlessen van groot belang vindt. Maar …… om deze lessen 
veilig door te kunnen laten gaan, is uw hulp voor de begeleiding echt van groot belang! Houd 
Parro in de gaten en meld u aan bij de leerkracht. 
 
Agenda oktober / november  
9 oktober -     Studiedag, alle leerlingen vrij 
10 oktober –   Praktische verkeerslessen locatie Brasem 
11 oktober –   Praktische verkeerslessen locatie Bolwerk 
18 oktober –   Oudercafé Brasem, 8.30 uur 
21-25 okt.   -    Herfstvakantie 
28 oktober -    Oudercafé Bolwerk, 8.30 uur 
6 november –  Nationaal Schoolontbijt 
19 november-  Studiedag, alle leerlingen vrij. 
  



 
 
 

 


