Wistik 1 jrg 2017-2018
Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van

Basisschool Windekind,
Van Weerden Poelmanstraat 192, 6417 ES Heerlen.
Tel 045 5419761
Even voorstellen…
In de afgelopen periode hebben we veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen:
in groep 1a: Jasper Benders, Jente Bergmans, Annabel van Eenennaam, Daan Frohns, Quinn Geijsen,
Evi Hollands, Erika Li, Fabian Metsemakers, Pippa Roubben, Joris Spiertz
 in groep 1c: Daan Bolenius, Mees Bus, Livy Janssen, Koen Keulders, Zef Koll, Tessa Meester, Thomas
Paesch, Jip Sisermans, Brechtje Spera.
 in groep 2: Teun Meursing.
 in groep 4: Yara-Mae Odon en Sven Deckers
 in groep 5-6: Mila Dahlhaus
 in groep 6: Dante de Jong, Juna Henk en Sophie Schippers
 in groep 7: Suraya Rynerson
 in groep 8: Madelief Renierkens
We hopen dat de nieuwe kinderen zich thuis voelen op onze school en wensen hun een fijne en leerzame tijd
toe.

Nieuws van de medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregeld inspraakorgaan van de school.
De MR wil een brug slaan tussen ouders, leraren en de directie. U kunt leden altijd vragen stellen of
aanspreken.
De leden van onze MR nog een keer op een rijtje:
namens de ouders: Ingeborg Janssen, Lieneke. Lunenborg (voorzitter), Anita van der Waal en Nanja
Jeuring
namens het team: Paul Coenen, Cindy Rasenberg, Marielle Haagmans en Nicole Zijlstra.
De volgende MR-vergadering vindt plaats op 9 oktober om 20.00u.
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Nieuws van de werkgroepen:
De werkgroep SWPBS:
SWPBS staat voor School Wide Positieve Behavior Support.
Het komt er in het kort op neer dat we binnen de hele school consequent op een positieve wijze gedrag, dat
we graag willen zien, van leerlingen belonen.
Wilt u meer weten? Kijk dan bijvoorbeeld op www.swpbs.nl
Wat is SWPBS
PBS is een preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een
veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen instaat stelt om optimaal te profiteren van het
geboden onderwijs. PBS richt zich of het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van
probleemgedrag. De school stelt concrete gedragsverwachtingen op voor alle ruimtes in en
rond de school. Het gewenst gedrag wordt door middel van lessen aangeleerd en vervolgens systematisch
gewaardeerd en beloond.
Hoe ziet SWPBS er binnen de school uit?
Afgelopen jaar hebben we ons met name gericht op gedrag in de centrale werkruimtes en gewenst gedrag voor
de toiletruimtes.
Vanaf maandag 23 oktober a.s. gaan we ons volgens de methode SWPBS richten op speelplaatsgedrag. We
willen onze waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en kwaliteit ook doortrekken naar buiten, zodat ook de
pauzes prettiger verlopen. We zijn daartoe gekomen tot vier kernafspraken:
1. Wij spreken elkaar op een rustige manier aan -> verantwoordelijkheid
2. Goed zorgen voor de materialen en speelplaats -> verantwoordelijkheid
3. Handen en voeten thuis -> veiligheid
4. Samenspelen met goede afspraken -> kwaliteit
Deze afspraken worden in alle groepen geïntroduceerd en samen met de kinderen verder uitgewerkt. Wat is de
regel en wat wordt er dan precies verwacht. Daarna gaan we aan de slag met voorbeeldsituaties. Uiteindelijk
zullen we in alle pauzes aan de hand van de SWPBS het buitenspel gaan begeleiden. Dit doen we op een
positieve manier, maar aan de hand van heldere en duidelijke afspraken.
Door systematisch te belonen worden de leerlingen gestimuleerd het gedrag vaker te laten zien.
Hoe belonen we?
Een beloning gaat altijd gepaard met een compliment. Iedereen gebruikt dezelfde soort beloning. Dit is een
plastic munt. Deze munten worden in de groep gespaard en afhankelijk van het aantal kunnen ze worden
ingewisseld voor een extraatje. Dat kan per leerling en per groep verschillen.
U kunt denken aan activiteiten zoals een keer extra een tekening maken of met vrienden voetballen.
Heeft u vragen over deze aanpak, stel ze dan gerust.

Nieuws van onze oudervereniging:
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Aanstaande vrijdag zal het schoolfestival Windekind Back to School Festival plaatsvinden. Wat staat er
op het programma: een groots buffet met heerlijke, zelfgemaakte hapjes en drankjes, herinneringen
delen van de vakantie, nieuwe kennismakingen, leuke spelletjes, disco en optredens van de kids.
Kortom: een goede basis voor een nieuw schooljaar. U bent vanaf 17.30u. van harte welkom. De
indeling van de optredens is apart gecommuniceerd via ISY.



Op vrijdag 3 november kan iedereen meedoen aan de Windekind Sprookjes- en verhalentocht. Ouders,
opa’s, oma’s vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om mee te wandelen. De wandeling start tussen
18.00 – 19.00u. op school en eindigt rond een kampvuur bij de scouting in Bekkerveld.

Terugblik op bijeenkomst ouderpanel:
Het ouderpanel heeft zich afgelopen maandag gebogen over een aantal onderwerpen waar het team ook mee
bezig is geweest tijdens de eerste studiedag Visie/Onderwijs Anders Organiseren:
 Met welke maatschappelijke ontwikkelingen moeten we rekening houden bij het vormgeven van ons
onderwijs. Wat betekent dit voor ons onderwijs?
 Hoe staan wij nu als school in de omgeving bekend?
 Waar willen we ons onderwijs op baseren?
De opbrengst van deze avond wordt meegenomen in de vervolgstappen van het traject.
Op 22 januari vindt de volgende ouderpanel-bijeenkomst plaats.Deze zal weer in het teken staan van de visie
van Windekind. We houden u op de hoogte.

Personele veranderingen:
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Zoals bekend, doet Juf. Eva Marnette haar LIO-stage in groep vier. De LIO-stage is de eindstage in de
afstudeerfase van de lerarenopleiding. LIO staat voor leraar in opleiding. Een LIO-stagiaire moet
officieel onder begeleiding voor de klas staan. In de praktijk betekent dit dat de begeleider op korte
afstand aanwezig is, bijvoorbeeld in een aanpalende ruimte (centrale leerplein)
De tijd die daardoor op maandag, dinsdag en woensdag beschikbaar komt voor Juf. Nicole, wordt
ingezet voor extra ondersteuning in de groepen 3, 3-4 en 4. In de ochtenduren neemt Juf. Nicole onder
andere de leerlingen van groep 4 uit de combi 3-4 onder haar hoede. In de middaguren biedt ze extra
ondersteuning aan individuele of kleine groepjes kinderen.
Juf. Daisy geeft op donderdag enkele gymlessen en heeft dan uren voor de LIO-begeleiding. Op vrijdag
heeft Eva een terugkomdag op de PABO en is Juf. Daisy zelf in groep 4.
Met ingang van 9 oktober zal Juf. Lotte de Bie op maandagmiddag groep 6 overnemen van Juf. Cindy.
Cindy en Lotte zorgen voor een goede overdracht van de lessen en de aanpak.
We wensen Juf. Lotte en groep 6 een plezierige samenwerking toe.
Juf. Corine van Boekel zal m.i.v. maandag 13 november met zwangerschapsverlof gaan. We verwachten
haar eind maart weer terug. Juf. Pascal Soullie zal haar vervangen. Pascal heeft al kennisgemaakt met
de groep en binnenkort zal de overdracht van de groep plaatsvinden. We wensen Corine een geweldig
mooie tijd toe en Pascal veel succes en plezier met onze groep 5.
Even voorstellen:
Mijn naam is Pascal Soullié. Ik ben 28 jaar en woon in Landgraaf. Na de pabo heb ik de Master Special
Educational Needs gedaan en begin nu aan blok 3 van de gymopleiding. Buiten school lees ik graag,
probeer ik nieuwe recepten uit of geniet ik van een leuke film of serie.
Vanaf eind september tot eind november ga ik op dinsdagen stagelessen gym geven
aan de groepen 5/6 en 7/8. Daarnaast kom ik vanaf 13 november een aantal maanden
het team van Windekind versterken, en ben ik vier dagen per week in groep 5
aanwezig.

In het kort





Parkeren rondom school/Veilig naar school: het verkeersbeleid rond de school is er op gericht om
kinderen veilig met de fiets of lopend naar school te laten komen. Als u toch met de auto komt,
respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en de omgeving. Bureau handhaving is regelmatig
aanwezig om toe te zien op de naleving van de parkeerregels.
Noteert u op de schoolkalender dat de schoolfotograaf op dinsdag 8 mei de schoolfoto’s komt maken.
Verdere informatie volgt tegen die tijd.
Na de herfstvakantie willen we op 24 -10 een ontruimingsoefening laten plaatsvinden. Deze keer een
aangekondigde oefening, elders in het jaar zullen we onaangekondigd oefenen om snel en veilig het
gebouw te verlaten.

Een blik vooruit:






Morgen, donderdag 5 oktober hebben de kinderen vrij i.v.m. de landelijke staking in het primair
onderwijs.
Op zaterdag 7 oktober zal de werkgroep Beheer speelplaats vanaf 9.00u. de groenvoorziening op ons
eigen plein een onderhoudsbeurt geven. Er is nog ruimte in de werkgroep voor vrijwilligers met groene
vingers. Zij kunnen zich melden bij meester Wiel Palmen in groep 7 of Juf. Kelly Debets in groep 1a.
Woensdag 11 oktober hebben de kinderen i.v.m. de Innovo- onderwijsdag een vrije dag.
Van 16 t/m 20 oktober zijn de schooldeuren gesloten i.v.m. de herfstvakantie.

Een terugblik op een aantal activiteiten:
Een impressie van een aantal activiteiten
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Op de facebookpagina van Windekind treft u veel meer nieuwtjes, foto´s en
filmpjes aan https://www.facebook.com/windekindheerlen

Handig!




Op korte termijn ontvangt u een formulier ter controle van een aantal relevante gegevens:
adres, telefoonnunummers, mailadressen en allergieën. Het zal geen uitleg behoeven dat het
noodzakelijk is dat we over de juiste gegevens beschikken. Mocht er na de controle nog iets wijzigen in
de genoemde gegevens, dan willen we u nadrukkelijk verzoeken dit ook door te geven op school.
De nog niet ingeleverde rapporten s.v.p. zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van de groep.

Veel leesplezier.
Namens het team van BS Windekind,
Marjo Claessen.
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