
 

  

Binnenkomen en uitgaan  

Vanaf 8.15 uur staan de leerkrachten 

bij de deur. De leerlingen mogen vanaf 

8.15 uur naar binnen. We verzoeken 

de ouders buiten te blijven.  

Aan het einde van de dag kunnen de 

ouders hun kind weer ophalen. De 

kinderen van groep 1 t/m 5 wachten 

bij de leerkracht tot ze u zien. 

Verlengde Leertijd 

Op De Windroos gaan de kinderen 

meer uren per week naar school dan 

gemiddeld. Nederlandse kinderen 

gaan normaal 25 uur per week naar 

school, bij ons is dat 27,5 uur per 

week.  

De extra lestijd van 2,5 uur wordt, in 

overleg met de leerkrachten, verzorgd 

door externen. Deze lessen zijn gericht 

op taalontwikkeling en het 

ontwikkelen van een breder venster 

op de wereld (denk aan kennis over 

kunst en cultuur). 

Contacten met ouders 

De samenwerking met ouders staat bij 

ons hoog in het vaandel. Voor uw 

kind(eren) is het prettig wanneer u op de 

hoogte bent van wat er in de school 

gebeurt. Meedenken en meepraten zorgt 

ervoor dat u ook invloed uitoefent op ons 

schoolbeleid. 

Twee weken na het begin van het 

schooljaar beginnen de 

groepsleerkrachten met startgesprekken 

met ouder(s) en leerling. De gesprekken 

zullen in september plaatsvinden. U krijgt 

hiervoor een uitnodiging via Parro.  

In november krijgen de leerlingen een 

uitdraai mee van de tot dan toe behaalde 

resultaten van dat schooljaar. Daar hoort 

geen gesprek bij, maar bij vragen of 

onduidelijkheden kan dit aangevraagd 

worden. In februari komt het eerste 

rapport, in juni het tweede rapport. Bij de 

rapporten worden u en uw kind 

uitgenodigd voor een rapportgesprek via 

Parro.  

Galeistraat 2, 1503 TJ Zaandam 

075 2010129 

info@de-windroos.nl  

Directeur: 

Bernadette von den Benken 

bernadette.vondenbenken@agora.nu 

IB-er: 

Eveline Adriaans 

eveline.adriaans@agora.nu  

Brugfunctionaris: 

Katinka Özsahin-Wassili 

katinka.wassili@agora.nu 

06-27277702 

 

Dag  

Maandag 8.30-15.00 u 

Dinsdag 8.30-15.00 u 

Woensdag 8.30-12.00 u 

Donderdag 8.30-15.00 u 

Vrijdag 8.30-15.00 u 

 

Ziek melden 

Ziek melden doet u telefonisch via  

075-2010129, voor 08:30 uur. Zo 

weten wij voor schooltijd waar de 

kinderen zijn. 

 

De belangrijkste punten op een rijtje:  

• Startgesprek in september/oktober 

met leerling en ouder(s); 

• Uitdraai van resultaten in november, 

gaat mee met de leerling; 

• Eerste rapport in februari met 

rapportgesprek voor leerling en 

ouder(s); 

• Tweede rapport in juni met 

rapportgesprek voor leerling en 

ouder(s). 

 

Tips of vragen voor de MR of OR? Verlof aanvragen 

Voorzitter MR: Alie Zwaagstra 

Contactpersoon OR: Celest Tanriverdi 

Deze mensen zijn bereikbaar  

via info@de-windroos.nl. 

      Schoolgids 
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Groep 1/2A Disa Gerrits 

Suheda Sarikaya 

 Ramazan Öztürk 

Groep 1/2B Kristianne Busquet 

 Thécla Groenen 

 Merve Genc 

Groep 1/2C Linda Ooijevaar 

 Ellen Speekhoudt 

Groep 3A Kim van Gelderen 

Demi Immel 

Groep 3B Cassandra Doorakkers 

 Merve Genc 

 Marije Damminga 

Groep 4 Kayleigh de Boer 

Groep 5 Cindy Roubos 

 Juanita Tjong Ayong 

 Suheda Sarikaya 

Groep 6 Trix Groenewold 

Groep 7 Erik Smit 

 Johan Hoogenboom 

Groep 8 Alie Zwaagstra 

 

Vakanties en studiedagen 

Studiedag wo 21-09-2022 

Herfstvakantie za 15-10-2022 t/m zo 23-10-2022 

Studiedag ma 21-11-2022 

Kerstvakantie za 24-12-2022 t/m zo 08-01-2023 

Studiedag vr 24-02-2023 

Voorjaarsvakantie za 25-02-2023 t/m zo 05-03-2023 

Pasen vr 07-04-2023 t/m ma 10-04-2023 

Studiedag vr 21-04-2023 

Meivakantie za 22-04-2023 t/m zo 07-05-2023 

Hemelvaart do 18-05-2023 t/m zo 21-05-2023 

Pinksteren za 27-05-2023 t/m ma 29-05-2023 

Studiedag di 30-05-2023 

Studiedag wo 28-06-2023 

Studiemiddag vr 21-07-2023 (vanaf 12:00 uur) 

Zomervakantie za 22-07-2023 t/m zo 03-09-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond eten 

Ons tussendoortje en onze lunch is 

gezond! Op De Windroos eten wij een 

gezond tussendoortje en een gezonde 

lunch. Gezond vinden wij: groente, fruit, 

noten en een bruine boterham met 

kaas. Wij stimuleren het drinken van 

water, dus geeft u een waterfles mee? 

Uw kind kan dan zelf de waterfles 

bijvullen als hij/zij dorst heeft.  

Traktaties  

Als uw kind jarig is, mag uw kind op 

school trakteren. We vragen u af te 

stemmen met de leerkracht wanneer en 

wat uw kind trakteert. We vinden het 

belangrijk dat u een zo gezond 

mogelijke traktatie verzorgt. Het is 

toegestaan om één traktatie aan iedere 

leerling uit te delen. Eén traktatie 

bestaat uit één cadeautje of één 

versnapering (iets lekkers). 

 

Parro gesprek starten Parro kalender Stuur een e-mail Bel de school 


