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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van

Basisschool Windekind,
Van Weerden Poelmanstraat 192, 6417 ES Heerlen.
Tel 045 5419761
Inleiding…
Beste ouders, verzorgers en jongens/meisjes,
De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op, weken waarin een aantal bijzondere activiteiten zijn georganiseerd.
Ik noem er een paar. We zijn dit jaar knallend gestart: met kinderchampagne een toost uitgebracht op het nieuwe jaar en
vervolgens onze buren met een lawaaioptocht laten weten dat de vakantie echt voorbij is.
In de tweede schoolweek hebben we ouders tijdens clusteravonden geinformeerd over de veranderingen (voortkomend
uit ons veranderingstraject) waarmee de kinderen in de komende tijd te maken krijgen. Het was prettig en heel zinvol om
deze informatie met ouders te delen. De grote opkomst op alle vier de avonden hebben we als heel positief ervaren. Voor
ouders die er niet zijn geweest, volgt nog een schriftelijke samenvatting.
Ook kunnen we terugkijken op een succesvol “Back tot school-festival”. Onder het genot van heerlijke hapjes, een drankje,
optredens en vrolijke muziek was er volop de gelegenheid om elkaar (beter) te leren kennen. Een mooie start van het
schooljaar.
Ervan uitgaande dat een goed begin het halve werk is, wens ik namens de collega’s van Windekind iedereen een fijn en
leerzaam schooljaar toe.
Marjo Claessen.

Even voorstellen…
Aan het begin van het nieuwe jaar mogen we weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen.
In groep 1a (instroomgroep) betreft het Noa Blejleven, Valentijn Born, Pip Brouns, Sten Brouwers, Navas Dacier, Yarah
Geijsen, Fenne Heeren, Joris Ouwehand, Tara Paffen, Robyn Quint, Scott Roubben, Olivier Salet, Elin Voragen en Raff van
Woudenberg. Milas Poell stroomt komende week in.
In groep 1b Haylee Gielen.
In groep 2 Yuki Kollenburg, Fiene Silvertand en Tomas Mesa Acosta.
In groep 3 Siep Vliegen
In groep 4 Daniel Mesa Acosta en Jules van Montfort
In groep 5 Jayden Hendrikson, Lucas Spiertz.
In groep 6 Dylano Gielen, Emile van Montfort, Lasse de Jong, Tiem Vliegen, Mees Silvertand en Guan Bao Chou.
We wensen alle nieuwe leerlingen en hun ouders een fijne tijd toe op Windekind.
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Daarnaast zijn er ook een paar nieuwe collega’s bijgekomen. Zij stellen zich graag aan u voor.
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Mijn naam is Mirthe Conraads en vanaf dit schooljaar kom ik het team van
basisschool Windekind versterken. Je kunt me van maandag t/m vrijdag
vinden in de groepen 4 of groep 5a. Na het behalen van mijn diploma heb
ik ervaring opgedaan op diverse basisscholen in de omgeving. In mijn vrije
tijd ben ik vooral bezig met sport en reizen. Ik hoop samen met collega's,
kinderen en ouders/verzorgers op een goed, leuk en leerzaam schooljaar!
Tot ziens op school!



Ik ben Janey Vroomen en ben 24 jaar. In 2014 heb ik mijn diploma
onderwijsassistent in ontvangst mogen nemen. Mijn hobby is Jong
Nederland Waubach. Dit is een jongerenvereniging waarbij we allerlei
leuke activiteiten doen. Denk hierbij aan spelactiviteiten,
creativiteitsontwikkeling, buitenspel, slaapweekend en aan een
tentenkamp.
Vanaf schooljaar 2018 ben ik werkzaam als lerarenondersteuner in de
clusters 1/2, 5/6 en 7/8. Ik heb heel erg veel zin en wij gaan er een top jaar
van maken!



Even voorstellen, mijn naam is Tuyen Nguyen. Ik ben 22 jaar en
vierdejaars Pabo studente op Fontys Hogeschool in Sittard.
In de afgelopen jaren heb ik op verschillende basisscholen stagegelopen
waar ik zowel in de bovenbouw als onderbouw ervaring op heb gedaan. Uit
deze ervaring heb ik de keuze gemaakt om mij te specialiseren in het Jonge
Kind. Voor mijn laatste jaar ben ik LIO-stagiaire in groep 1a onder
begeleiding van juf Kelly. In het eerste half jaar zal ik iedere donderdag
aanwezig zijn en zo nu en dan een hele week. Wanneer alles volgens
planning loopt, zal ik vanaf februari op maandag t/m donderdag de groep
overnemen van Juf Kelly. Als u verdere vragen heeft, kunt u deze
persoonlijk stellen. Ik kijk in ieder geval uit naar deze periode!



Aangezien ik sinds dit schooljaar nieuw ben op Basisschool Windekind, wil ik
me graag via deze weg aan u voorstellen. Mijn naam is Miriam Maassen en ik
ben 43 jaar oud. Ik woon met mijn man en onze dochter van 12 in Klimmen.
In mijn vrije tijd tennis ik graag en wandel ik veel met onze hond. Verder houd
ik van skiën en lezen.
Ik werk inmiddels al 21 jaar in het basisonderwijs en ben werkzaam geweest
in alle groepen van de basisschool. De laatste 7 jaar was ik leerkracht op
Basisschool Vilt in Valkenburg. Aangezien deze school met ingang van dit
schooljaar gesloten is, ben ik op zoek gegaan naar een andere werkplek. Deze
nieuwe plek heb ik gelukkig gevonden op
Basisschool Windekind. Hier ben ik elke dinsdag te vinden in groep 3/4
en op donderdag en vrijdagochtend ben ik in groep 2B.

De eerste weken zijn me erg goed bevallen en ik verheug me dan ook
op een fijne samenwerking in de toekomst.

Ook stelt de nieuwe catechist Anita van den Berg zich ook aan u voor. Anita is met ingang van dit jaar vanuit de parochie
nauw betrokken bij de voorbereiding van de communie en het vormsel.
 Over de grenzen heen
In de vakantie verken je makkelijk grenzen. Niet alleen gaan we misschien de landgrenzen over, maar we
verleggen ook onze grenzen op andere manieren. We proberen een andere taal te spreken, we proeven
onbekend eten, we ontmoeten mensen van andere culturen. We stappen voor een keer buiten onze comfortzone
om te kijken wat er gebeurt als we over de grens heen stappen.
Ook in de Bijbel spelen grenzen een belangrijke rol. God maakt de wereld door grenzen te trekken: tussen water
en land, tussen dag en nacht, tussen licht en donker. Door af te bakenen ontstaat er ruimte om te leven. Later
worden er juist grenzen doorbroken. Jezus laat zien dat er geen muren tussen mensen hoeven te zijn. Hij
doorbreekt de grenzen tussen Joden en niet-Joden, tussen kinderen en volwassenen, tussen vrouwen en mannen.
Iedereen mag meedoen in Gods nieuwe wereld.
Ook ikzelf heb een grens opgezocht en wel de parochiegrens. Net voor de vakantie ben ik deze grens overgegaan,
op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de parochies H. Hart van Jezus in Nieuwenhagerheide en de H.
Familieparochie in Schaesberg was ik vanaf 2013 werkzaam als parochie catechist en verantwoordelijk voor het
jeugd- en jongerenwerk. Ik ben onderweg geweest met communicanten, vormelingen en hun ouders, heb
catechese verzorgd op 2 basisscholen, ben op pad gegaan met het jeugdkoor en de jeugd- en jongerengroepen,
dus heel wat…
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Anita van den Berg, ben getrouwd met Guido en we hebben 3 kinderen,
Kevin, Anne en Bjorn en een hond, Paulo. Kevin en Anne staan al op eigen benen en wonen in hun eigen huis.
Guido, Bjorn, Paulo en ik wonen in een gezellig huis in Schaesberg.
Vanaf 26 juli ben ik benoemd door Mgr. Schnackers in de parochies in Heerlen-Zuid als parochie catechist, waar ik
samen met kapelaan Blom en deken Bouman zal gaan werken. Ik zal vooral te vinden zijn in de H. Moeder Anna
Parochie en de H. Pancratius parochie. Ik zal samen met de kinderen en jongeren op pad gaan om nader kennis te
maken met het geloof in God, Jezus en de Kerk, maar ook met Bijbelverhalen en heiligen, met rituelen en met
symbolen. Natuurlijk ga ik niet alleen op pad, maar zal dat samen doen met de vrijwilligersgroepen vooral in H.
Moeder Anna parochie. De uitdaging zal eruit bestaan om kinderen en hun ouders een warm welkom in onze
parochie te geven en hun positieve ervaringen mee te geven. Daarnaast ga ik mij bezighouden met
gemeenschapsopbouw in de H. Pancratiusparochie. Dat betekent dus niet dat ik niet in de andere parochies te
vinden zal zijn, we zullen elkaar zeker tegenkomen.
Anita van den Berg, parochiecatechist
Email: anita@pancratiusheerlen.nl

Nieuws van de medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan voor ouders en personeelsleden. In de M.R. hebben 4 ouders en 4
leerkrachten zitting. De directeur heeft een adviserende rol.
De taak van de M.R. is o.a. het geven van adviezen en het nemen van besluiten over onderwerpen, die met het beleid van
de school te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn schoolgids, schooltijden, jaarrooster/ activiteitenplan e.d.
De eerste bijeenkomst van onze MR staat gepland op woensdag 3 oktober om 20.00u.
De MR gaat dan van start in de nieuwe samenstelling. De vacature die ontstaan is door het einde van de zittingsperiode
van Nanja Jeuring wordt ingevuld door Guido Paffen. Nogmaals hartelijk dank aan Nanja voor haar inzet en betrokkenheid
en voor Guido veel succes en een fijne tijd in onze MR.
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Nieuws van de werkgroepen:
SWPBS
Nieuw thema “Gang/werkpleingedrag”
In onze school staan 3 waarden centraal: veiligheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid.
Deze waarden dragen we ook uit op de gang/werkplein.
We verwachten dat de kinderen voldoen aan de gedragsverwachtingen die passen bij ganggedrag die gekoppeld zijn aan
de 3 schoolwaarden.
De gedragsverwachtingen zijn:
 VEILIGHEID
- Rustig lopen
- Stoelen aanschuiven
- Handen bij jezelf houden
 KWALITEIT
- Met liniaalstem praten
- Bij je eigen werk blijven
 VERANTWOORDELIJKHEID
- Alles netjes opruimen

We hopen dat u, bij een bezoek aan school, deze gedragsverwachtingen ook terug kunt zien.

Nieuws van onze oudervereniging:






De ouderverening wil alle kinderen, ouders en andere betrokkenen
bedanken voor ieders bijdrage aan het schoolfeest. De opbrengst van
de avond wordt toegevoegd aan de opbrengst van vorig jaar en gebruikt
om het speelplein van de bovenbouw op te pimpen. De eerste schetsen
liggen klaar. Wordt vervolgd.
Na het gezellige schoolfestival is onze oudervereniging weer druk bezig
om de organisatie rond te krijgen van de themawandeling. De datum (2
november) staat toch ook al in uw agenda?
Meer informatie volgt binnenkort. De oudervereiging is nog op zoek naar hulp voor de bezetting van posten
tijdens de wandeling. Interesse, laat het de OV weten.
Tevens is de oudervereniging op zoek naar nieuwe leden. Vindt u het leuk om actief betrokken te zijn bij de
organisatie en/of de uitvoer van aktiviteiten, dan kunt u zich wenden tot de vaste kern van onze
oudervereninging, via mail te bereiken: ov.windekind@innovo.nl

Ouderpanel:
Een Ouderpanel of klankbordgroep is een relatief laagdrempelige manier om ouders mee te laten denken over het
onderwijsprogramma en de gang van zaken op school, om hiaten of verbeterpunten boven water te krijgen of meer
draagvlak te krijgen voor veranderingen. Een Ouderpanel buigt zich op verzoek van de school over uiteenlopende
onderwerpen, van het leefklimaat op school tot de gang van zaken bij de schoolreis, van de organisatie van
medezeggenschap tot overblijfvoorzieningen en van huiswerkondersteuning tot absentiebeleid.
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Een paneldiscussie levert vaak adviezen op waarmee de directie of het schoolteam direct aan de slag kunnen. De
groep komt ongeveer driemaal per jaar samen.
De eerste bijeenkomst voor dit schooljaar staat gepland op maandag 8 oktober om 19.30u.
Wanneer het voorgaande uw interesse wekt, dan bent u van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken bij Marjo
Claessen en aanwezig te zijn op 8 oktober.

In het kort









Parkeren rondom school/Veilig naar school: het verkeersbeleid rond de school is erop 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.
Onze verkeersbrigadiers zorgen ervoor dat oversteken op een
oversteekplaats veiliger wordt.
Zij dienen dan ook met respect bejegend te worden.
Gelieve dan ook bij de brigadiers over te steken en niet enkele meters
verderop. Wacht op het 2e fluitsignaal, ook al ‘duurt het iets langer’ dan je
zou
willen.
Wat zijn nu enkele seconden op een mensenleven?
Tevens blijven wij dringend op zoek naar meer verkeersbrigadiers.
Dit mogen ouders zijn, maar ook opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren etc.…. Interesse? Wij horen het graag.
Sinds kort is heeft de gemeente voorzieningen getroffen voor een invalideparkeerplaats in een van de
parkeervakken voor onze school. Parkeren op een invalidenparkeerplaats mag alleen als u in het bezit bent van
een invalidenparkeerkaart. We willen iedereen die niet voor parkeren op deze plaats in aanmerking komt, dan
ook heel nadrukkelijk vragen deze plaats vrij te laten. Handhaving houdt hier toezicht op. Een verzoek aan
ouders, om deze informatie ook te delen met opa’s/oma’s of anderen die kinderen komen ophalen.
Buren rond de school hebben aangegeven de laatste tijd geluidsoverlast te hebben van jeugd die ruim na
schooltijd en in het weekend in alle vroegte op het schoolplein aanwezig is. In kader van goed nabuurschap doen
we ons best om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Privacy: foto’s maken van eigen kind(eren) op het schoolterrein
Het maken van foto’s en films door ouders op het schoolterrein vraagt om specifieke aandacht. Wij willen dit zeker niet
verhinderen, maar er gelden wel spelregels.
Het is mooi en fijn om van bijzondere momenten zoals de laatste schooldag, of vieringen op school zelf foto’s te hebben
van uw eigen kind(eren). Tegelijk vragen wij wel om met een aantal zaken rekening te houden:
 Niet alle ouders/leerlingen willen worden gefotografeerd of in beeld worden gebracht.
 Gemaakte films en foto’s zijn uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden, zoals een fotoalbum.
 Het zonder toestemming van ouders verspreiden van beeldmateriaal via social media of publicatie op een
website is in strijd met de wet.
Wie ondanks deze afspraken toch beeldmateriaal op het schoolterrein maakt van andere personen dan het eigen kind,
handelt in strijd met de schoolregels.

Privacy: het maken van foto’s in openbare ruimtes
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In beginsel is het toegestaan om foto’s te maken van personen in de openbare ruimte, zoals speeltuin en pretpark. Ook
hier gelden omgangsregels. Foto’s waarbij de geportretteerde in een schadelijke of negatieve context in beeld wordt
gebracht, zijn niet toegestaan. We vragen u om terughoudend te zijn en in ieder geval foto’s te verwijderen, die door de
geportretteerde als vervelend worden ervaren. Voor het publiceren gelden vanzelfsprekend dezelfde omgangsregels:
alleen met instemming van de geportretteerde(n).

Een blik vooruit:







15 t/m 19 oktober gaan we genieten van de herfstvakantie.
Op vrijdag 28-9 worden vanaf 12.15u. alle gevonden
voorwerpen tentoongesteld. Mocht u iets missen, dan is het
wellicht aan te raden om een kijkje te komen nemen. Alles
resterende spullen gaan naar een goed doel.
Op dinsdag 23 oktober wordt er een kennismakingsavond
georganiseerd voor ouders/verzorgers van nieuwe
leerlingen. (kinderen van de instroomgroep, maar ook
nieuwe leerlingen uit hogere groepen). De uitnodiging met
intekenstrook volgt nog.
Op 24 oktober worden alle kinderen weer gecheckt op aanwezigheid van hoofdluisjes. Mocht u tussendoor zelf
neten of luisjes ontdekken, laat het ons dan even weten.

Handig!


Ouderbijdrage:
Onlangs heeft u een oproep ontvangen voor het voldoen van de ouderbijdrage. Npogmaals in het kort:
Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar instromen in
de periode:
o augustus t/m januari
: is de bijdrage € 55,00
o februari t/m mei
: is de bijdrage € 40,00
o juni t/m juli
: is de bijdrage € 25,00
We verzoeken u de genoemde bijdrage vóór 1 oktober a.s. te
storten op rekeningnummer NL76 RABO 0330 218891 ten name van Innovo Windekind inzake Windekind te
Heerlen onder vermelding van “kind-bijdrage”, de naam/namen van uw kind/ kinderen en schooljaar 2018-2019.
Het is mogelijk om voor het tweede kind vóór 1 november en voor het derde kind vóór 1 december de betaling te
doen.
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