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WEEKINFO 09 
 

 ICBS De Windroos 
Galeistraat 2 

1503 TJ Zaandam 

075 – 20 10 129 

info@de-windroos.nl  
 

Beste ouders/verzorgers,  

Belangrijk in deze info:  

 Onderwijs op De Windroos 
 Ouderbetrokkenheid 
 Van Digiduif naar Parro 
 Verandering TSO 
 Jaarvergadering oudervereniging 

Heeft u vragen? U kunt gerust binnenlopen om uw vraag te stellen, bij 
voorkeur op maandag tot en met donderdag.  
Ook is het mogelijk om via de mail uw vraag te stellen of een afspraak te 
maken: info@de-windroos.nl 
 

Onderwijs op De Windroos 

Afscheid: 

Onlangs heeft onze intern begeleider Amber Mooy aangegeven dat zij op een 
andere school gaat werken. Dat betekent dat wij na een klein jaartje afscheid 
zullen moeten nemen van Amber. Amber is in januari 2019 gestart met haar 
werkzaamheden en heeft veel ontwikkeling met de teamleden in gang gezet. 
Ze heeft haar kennis van onderwijsondersteuning binnen de school ingezet en 
in de korte tijd  met veel leerlingen en ouders samengewerkt, steeds gericht 
op de beste begeleiding voor de leerlingen van onze Windroos. Amber zal als 
intern begeleider per 1 november aanstaande op de Westerkim gaan werken. 
Wij wensen haar daar veel succes en geluk! 

Dat betekent dat wij op De Windroos een interim intern begeleider krijgen. Dit 
is de heer Gerrit Kramer die met zijn kennis en ervaring het team tijdelijk zal 
ondersteunen. Gerrit is al langere tijd betrokken bij De Windroos en heeft 
goede contacten binnen het team. De eerste komende tijd zal hij zich inwerken 
om ook de kinderen en u als ouders te leren kennen. Hij zal de volgende dagen 
werkzaam zijn op De Windroos: maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrij-
dagochtend. 

Belangrijke data 
 

            
   Wo 30 okt   : Leerlingenraad 
 

Aanwezigheid  
directie en IB 

Do 
31/10 

Juf Bernadette 
 

Vr 
01/11 

Juf Bernadette  
Meester Gerrit 

Ma 
04/11 

Juf Bernadette 
Meester Gerrit 

Di 
05/11 

Juf Bernadette 
 

Wo 
06/11 

Juf Bernadette 
Meester Gerrit 
 

Do 
07/11 

Juf Bernadette 
 

Vr 
08/11 

Meester Gerrit 
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Deze week hebben we sollicitatie gesprekken voor een nieuwe intern begeleider 
voor De Windroos. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Tot die 
tijd is Gerrit de vervangende intern begeleider. Vanzelfsprekend blijft de groeps-
leerkracht uw eerste contactpersoon.  

  

Staking onderwijs woensdag 6 november 

Zoals u heeft gehoord en gelezen zal er op woensdag 6 november op veel scho-
len gestaakt worden door de teamleden. De leerkrachten en onderwijsonder-
steuners op De Windroos hebben aangegeven dat zij deze dag gewoon onder-
wijs willen bieden voor de kinderen.  

Het team van De Windroos steunt de vraag om: beter passende betaling van 
onze werkzaamheden. Nog belangrijker vinden wij dat het vak als meester of juf 
gewoon enorm fijn en leuk is om te doen. Wij vinden dat werken in het onderwijs 
een mooi en belangrijk vak is. Dat werk doen wij graag. We vinden dat iedere juf 
en meester het verdient om passende waardering te krijgen voor onze inzet voor 
de kinderen en de school.  

We willen dit laten zien door deze woensdag 'gewoon' ons werk te doen en de 
kinderen les te geven. Wel zullen we onze mening laten horen en zien. 

  

Rubriek : Zo doen we het 

Ouderbetrokkenheid: 
 

Gebruik Parro 

Voordat u Parro kunt gebruiken zult u eerst zelf de app op  uw telefoon moe-
ten zetten. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van uw mobiele tele-
foon. Heeft u een I-phone: https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628 

Heeft u een andere telefoon: https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl  

Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaan we werken met Parro. Dat is een app 
waarop u als ouders informatie ontvangt over De Windroos.  

Het voordeel is dat u deze app op uw mobiel kunt zetten zodat u direct de be-
richten van school kunt lezen. De leerkrachten zullen via Parro korte berichten 
over de groep sturen. De leerkracht kan u als ouder hiermee ook een mail stu-
ren. Heel fijn is de mogelijkheid dat u zelf als ouder een mail kunt sturen naar de 
groepsleerkracht van uw zoon of dochter. 

Via Parro zult u ook de uitnodiging voor de rapport gesprekken ontvangen zoals 
u die gewend bent.  

Het is dus belangrijk dat u de uitnodiging, afgelopen dinsdag verstuurd, accep-
teert. Zo ontvangt u alle belangrijke informatie die nodig is. 

Digiduif is vanaf 1 november niet meer beschikbaar 
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Beschikbaarheid bij de administratie:  
Op maandag- en donderdagochtend is juf Marga bij ons aan het werk op de  
administratie. Op woensdag- en vrijdag is juf Olivia aanwezig. U kunt deze dagen 
met al uw vragen komen. Vragen over de TSO kunt u stellen aan juf Esther, zij is 
iedere dag op school.  
 
 

Verandering TSO 

Veel ouders hebben nu een account aangemaakt, dat is fijn. Want overblijven kan 
alleen met een account. Denkt u eraan om voor 9 uur uw zoon of dochter aan te 
melden. Dan zijn de kosten € 2,70. Na 9 uur is dat € 3,20! 
  
Het is niet meer mogelijk om over te blijven zonder digitaal account bij:  
Overblijvenmetedith.nl  
Mocht u hulp nodig hebben om een account aan te maken dan kan juf Esther u 
hierbij helpen. Juf Esther werkt alle dagen, u kunt haar meestal vinden in de team-
kamer. 
  
  
Oudervereniging - Jaarvergadering  
Op woensdag 13 november a.s. is de jaarvergadering van de oudervereniging. U 
komt toch ook? U bent van harte welkom!  We starten om 08.30 uur in de aula 
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Financieel jaarverslag 2018-2019 en Begroting 2019-2020

31-8-2019
Ouderbijdrage € 55,00

Begroting Totaal Begroting

18/19 18/19 19/20

Begin saldo 15.874,41
Ontvangsten:
Contributie oudervereniging/kamp groep 8 18.465,00 16.321,35 18.465,00

Oud papier 150,00 0,00 150,00

Sponsorloop 0,00

Jantje Beton 800,00 888,00 800,00

Fotograaf 0,00 0,00 0,00

Diversen/zomerfeest 600,00 321,70 600,00

Nog uit te geven reserveringen

Totaal Inkomsten 20.015,00 17.531,05 20.015,00
Toename banksaldo 0,00
Controle totaal 20.015,00 33.405,46 20.015,00

Begin jaar Na 1 jan.
Begroting 2017/2018 op basis van leerlingenaantal: 258 10
Begroting 2018/2019 op basis van leerlingenaantal: 263 10

Begroting 2018/2019 groep 7 leerlingen kamp gr 8 37

Ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en is voor    

het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 55,00.

Voor kinderen die instromen na 01-01-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,00.

De ouderbijdrage wordt in twee termijnen per schooljaar automatisch geïncasseerd.  

Mocht u op een andere manier willen betalen, neemt u dan contact op met de directeur van de school.

Echter, kinderen voor wie geen ouderbijdrage is betaald, zullen in principe niet deel kunnen nemen aan

activiteiten die door de Oudervereniging worden betaald, 

zoals bijvoorbeeld de excursies

Kamp groep 8

De ouderbijdrage voor kamp groep 8 voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op 100,-.  

Deze wordt automatisch tijdens het schooljaar van groep 8 in drie termijnen afgeschreven. 

Ook hier geldt als er niet betaald is voor deze activiteit zal uw kind niet deel kunnen nemen aan het kamp.
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