Wistik 2 jrg 2017-2018
Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van

Basisschool Windekind,
Van Weerden Poelmanstraat 192, 6417 ES Heerlen.
Tel 045 5419761
Even voorstellen…
De nieuwe leerlingen van de afgelopen en de komende weken in groep 1A zijn: Chloé Franssen, Sanne de Santy en Lieke
Moonen.
In groep 1 C betreft het Vicky Moolhuijsen, Izah Slokker, Janou Florie, Jolijn Smits en Lieve Debets.
We hopen dat de nieuwe kinderen zich snel thuis voelen en wensen hun een fijne en leerzame tijd op Windekind toe.

Nieuws van de medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk geregeld inspraakorgaan van de school.
U kunt de leden altijd vragen stellen of aanspreken.
De ouders worden vertegenwoordigd door: Ingeborg Janssen, Lieneke Lunenborg (voorzitter), Anita van der Waal en
Nanja Jeuring.
Namens het team nemen Paul Coenen, Cindy Rasenberg, Marielle Haagmans en Nicole Zijlstra zitting in de MR.
De volgende MR-vergadering vindt plaats op dinsdag 14 november om 20.00u.

Nieuws van de werkgroepen:
De werkgroep SWPBS:
Zoals vorige keer beschreven, staat SWPBS 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 gewenst gedrag van
leerlingen belonen.
Na de herfstvakantie zijn we schoolbreed gestart met behulp van vier gedragsregels in te zetten op het speelplaatsgedrag.
1. ZORG GOED VOOR DE SPEELPLAATS EN DE MATERIALEN
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2.

HANDEN EN VOETEN BIJ JEZELF

3.

ELKAAR RUSTIG AANSPREKEN

4.

SAMEN SPELEN MET GOEDE AFSPRAKEN

Nieuws van onze oudervereniging:
Wat hebben we op vrijdag 3 november mogen genieten van een prachtige sprookjestocht. Sfeervol aangeklede posten,
leuke acts door kinderen, ouders en leerkrachten, deelnemende kinderen en ouders mooi verkleed en voorzien van
lampjes en lampionnen. Heerlen zuid zag er magisch uit!
Hartelijke dank aan de oudervereniging voor de voorbereiding en organisatie van dit evenement. Het was een megaklus!
Verder voor iedereen die -op welke manier dan ook - heeft meegewerkt aan deze tocht: dankjewel!
Wij willen via deze weg ook een aantal sponsoren bedanken, die ons geholpen hebben bij de realisatie van deze magische
tocht:
Woggel balloons & entertainment, Karnevalswierts, D-events, Scouting Bekkerveld, Ottelien
Arons Picture it art Heerlen, Brandlezz. Allemaal hartstikke bedankt voor jullie hulp. Samen hebben we de hele wijk in
magische sferen getoverd.
Ideeën, hulp, adressen voor een magische tocht volgend jaar zijn al van harte welkom. Stuur ze naar
ov.windekind@innovo.nl 🍄👑👸�🌈🌷🔥�

Ouderpanel:
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.
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Personele veranderingen:


Zoals al eerder gecommuniceeerd naar de ouders/verzorgers van groep 5/6 en 6 is naar aanleiding van de
afwezigheid van Juf Chantal Scipio van groep 5-6, intern geschoven in de bezetting van de groepen.Een belangrijk
criterium hierbij was, dat we voor zowel groep 5-6 als groep 6 iemand van het vaste team als eerste
aanspreekpunt hebben. Voor beide groepen hebben we naar een zo stabiel mogelijke oplossing gezocht.
De bezetting ziet er voor de komende tijd als volgt uit:
Groep 5/6:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

juf Lotte de Bie
juf Marielle Haagmans
juf Lotte de Bie
juf Marielle Haagmans
juf Marielle Haagmans

Groep 6:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

v.m. Juf Cindy Rasenberg, n.m. juf Nicole Zijlstra
juf Cindy Rasenberg
juf Sharon Kicken
juf Cindy Rasenberg
juf Sharon Kicken

Even voorstellen juf. Sharon Kicken:
Ik ben Sharon Kicken en ik geef de komende weken op woensdag en vrijdag les aan
groep 6. Ik heb 2 kinderen: een dochter Senne (4) en een zoontje Quinn(0). Samen met
mijn man, kinderen en hond, woon ik in Hulsberg. Ik ben in 2009 afgestudeerd aan de
pabo en heb vanaf 2011 in het mbo gewerkt. Sinds kort werk ik weer in het
basisonderwijs en dat vind ik hartstikke leuk. Ik kijk uit naar een gezellige tijd op jullie
school. Tot ziens

In het kort
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Veiligheid rond de 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 o.a. de parkeerregels.
Gebruik zebrapad / snelheid in de schoolomgeving: de rijsnelheid speelt bij de meeste verkeersongevallen
een grote rol. Een hogere snelheid leidt tot een grotere kans op een ongeval, zeker in een schoolomgeving.
We hopen dat de automobilisten zich meer bewust worden van overstekende kinderen op o.a. de
oversteekplaats voor onze school en hun snelheid daarop aanpassen. Immers alle bestuurders zijn verplicht
om te stoppen voor een verkeersbrigadier die met het bord een stopteken geeft.
Ontruimingsoefening: dinsdag 7 november hebben we het ontruimen van de school geoefend. Deze keer betrof
het een aangekondigde ontruiming. In de loop van het schooljaar zullen we ook nog een keer een onverwachte
oefening organiseren. Het ontruimen verliep soepel en snel. De BHV-ers evalueren de oefening en zullen waar
nodig het ontruimingsplan bijstellen.



Controle leerplicht: onlangs hebben twee medewerkers van de afdeling leerplicht van de gemeente Heerlen bij
de poort van de bovenbouw een controle gehouden gericht op het op tijd aanwezig zijn op school. Een van hun
speerpunten is het streven om alle jongeren op tijd op school te laten zijn, want te laat komen valt onder
ongeoorloofd schoolverzuim. Dit streven onderschrijven we als school uiteraard.
Het was fijn om te vernemen dat iedereen die dag op tijd was. Laten we met zijn allen het voornemen hebben dit
ook zo te houden.

Een blik vooruit:







Aanstaande woensdag 15 november zal voor onze hardware de migratie van Windows 7 naar Windows 10
plaatvinden. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de Pc’s, laptops, en digiborden die moeten
worden gemigreerd. Gedurende de dag ligt het netwerk er voor een korte tijd helemaal uit, inclusief de telefonie
en het Wifi-netwerk. Geplande computerlessen zullen niet doorgaan.
Mocht u woensdag voor dringende zaken de school telefonisch niet kunnen bereiken, dan vragen we u alleen
voor dat moment gebruikt te maken van het volgende noodnummer: 06-12828766. Dit nummer is alleen voor
deze dag beschikbaar.
Studiedag: op woensdag 22 -11 hebben de kinderen een vrije dag i.v.m. een studiedag van het team.
In week 48 vinden voor gr. 1 t/m 7 de facultatieve oudergesprekken plaats.
Sommige ouders zullen door de leerkracht(en) worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien u zelf behoefte
heeft aan een gesprek, kunt u zich aanmelden n.a.v. de uitnodiging die u via ISY zult ontvangen.
In dezelfde periode vinden de voortgangsgesprekken voor de leerlingen van groep 8 plaats. Hiervoor kan al
ingetekend worden via ISY.
De activiteiten in kader van Sinterklaas worden apart via Isy gecommuniceerd.

Handig!
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We hebben een grote respons gehad op de oproep om de leerlingengegevens te checken. De doorgegeven
wijzigingen worden verwerkt in ons digitale systeem.
Mocht er in de komende tijd toch weer iets wijzigen in de gegevens, dan willen we u nadrukkelijk verzoeken deze
wijzigingen ook door te geven op school.

Een terugblik op een aantal activiteiten:
Een impressie van een aantal activiteiten

Op de facebookpagina van Windekind treft u veel meer nieuwtjes, foto´s en filmpjes aan
https://www.facebook.com/windekindheerlen
Veel leesplezier.
Namens het team van BS Windekind,
Marjo Claessen.
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