
 
Informatiekaart 2020 – 2021 

Groepsindeling 

Groep 1 Boer Boris-klas (instroom) 

Juf Maika  ma, di en vrij-mo 

Juf Irene  wo en do  

Groep 1/2 Rupsje Nooitgenoeg-klas 

Juf Yvonne  ma, di, do en vrij-mo 

Juf Connie  woe    

Groep 2 Kleine Beer-klas 

Juf Eveline  ma, do en vrij-mo 

Juf Jacomine  di en wo 

Groep 3 

Juf Christel  hele week  

Groep 4 

Juf Astrid  ma, di, wo, vrij-mo 

Juf Jacomine  do 

Groep 4/5 

Juf Anje   ma, di, do en vrijdag 

Juf Annemieke  wo 

Groep 5 

Juf Deborah  ma, woe, do, vrijdag 

Juf Annemieke  di 

Groep 6 

Juf Yaelle  ma, di, wo, vrijdag 

Juf Annemieke  do 

Groep 7 

Juf Tessa  di, woe, do en vrijdag 

Juf Floor  ma en di (LIO - Leraar in 

  Opleiding) 

Groep 8    

Meester Jarno  di, wo, do  

Juf Ineke  ma, vrijdag 

 

Schoolvakanties 

Herfstvakantie 

19 okt t/m 23 okt 2020 

Kerstvakantie 

21 dec t/m 1 jan 2021 

Voorjaarsvakantie 

22 feb t/m 26 feb 2021 

Goede Vrijdag en Pasen 

2 apr t/m 5 apr 2021 

Koningsdag  

27 apr 2021 

Meivakantie 

3 mei t/m 14 mei 2021 (incl. Hemelvaart) 

2e Pinksterdag 

24 mei 2021 

Zomervakantie 

19 juli t/m 27 aug 2021 

 

Directeur 

Tonia Verlaan-Oskam, hele week 

Waarnemend directeur 

Juliette van der Meer, ma, di, do en vrij 

Intern begeleiders 

Connie van der Zwan (gr. 1/ 2) di, vrij-mo 

Juliette van der Meer (gr. 3 t/m 8) 

Administratief medewerkster 

Sophie van Tamelen (di en do) 

Conciërge 

Albert Timmer (ma t/m do) 

Contactpersoon vertrouwenspersoon 

Deborah Drenth 

Buurtsportcoach 

Marloes van Mourik (gr. 3 t/m 8) 

 

Een basisschool vol talenten 

We willen van elkaar leren. Welke 

talenten heb jij? Waar ben jij goed in? 

Als school helpen we de kinderen om hun 

talenten te ontdekken.  

We hebben drie kernwaarden van 

waaruit wij ons werk doen: 

 

 Betrokken 

In onze christelijke school willen we 

elkaar ontmoeten. We voelen ons 

verbonden met elkaar. Vanuit een 

nieuwsgierige houding leren we.  

 

 Optimistisch 

We werken vanuit een positieve 

grondhouding. Plezier staat voorop. We 

tonen lef en doorzettingsvermogen. 

 

 Betrouwbaar 

We doen wat we beloven. We zijn 

duidelijk en voorspelbaar naar elkaar.  Zo 

geven we de kinderen een veilige basis. 

 

Contactgegevens 

De Windroos 

Locatie Liendert in de Zonneparel 

Wiekslag 102 

3815 GS Amersfoort 

033-4790450 

Locatie Rustenburg 

Fürglerplein 9 

3815 KZ Amersfoort 

033-4790497 

Directie: 06-52004988 

windroos@pcboamersfoort.nl 

www.windroos.pcboamersfoort.nl  

Windroos Amersfoort 

 

 

 

 

 

 

Schooltijden 

Wij werken met een continurooster: 

Maandag tot en met donderdag:  

08.15 - 14.00 uur 

Vrijdag:  

groep 1 t/m 4:  8.15-12.00 uur 

groep 5 t/m 8:  8.15-14.00 uur 

De deur gaat om  8.05 uur open.  

De lessen starten om 8.15 uur precies. 

 

Verdeling groepen over locaties 

groep 1 t/m 5 in De Zonneparel 

groep 6 t/m 8 in Rustenburg 

 

Studie- en lesvrije dagen 2020-2021 

Donderdag  17 september 

Woensdag  18 november 

Maandag  07 december 

Maandag  11 januari 

Maandag  08 februari 

Dinsdag   09 februari 

Vrijdag   19 maart 

Donderdag  01 april 

Vrijdag   18 juni 

Vrijdag   25 juni 

Maandag  28 juni 

Vrijdagmiddag  16 juli 

 

Gymrooster  

Groep 3 – 8 op dinsdag en vrijdag.  

Na schooltijd gymspullen mee naar huis.  

Groep 1 en 2 gymschoenen op school 
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Verteltassen 

Leren lezen is niet alleen belangrijk…. het 

is ook hartstikke leuk! Zeker met de 

verteltassen van De Windroos. In een 

verteltas zit een leesboek met een cd en 

allerlei leerzame spelletjes. Leerlingen van 

onze jongste groepen mogen regelmatig 

zo’n tas mee naar huis nemen en gaan er 

dan met veel plezier mee aan de slag… 

met hun ouders natuurlijk, want samen 

leren is het leukst. 

 
 

Bieb op school 

In onze school hebben 
wij een prachtige bibliotheek. 
Kinderen kunnen iedere dag een nieuw 

boek lenen. Boeken mogen ook mee naar 

huis, zodat kinderen veel kunnen lezen. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met 

onze boeken.  

 

Activiteitenplanning  

Augustus/september 2020 

Informatiemomenten: data volgen 

Oktober 2020  

Schoolkamp groep 8: 7, 8 en 9 okt 

Kinderboekenweek: 30 sept t/m 9 okt 

December 2020 

Sinterklaas: 4 dec 

Kerstviering: 16 dec 

Januari 2021 

Citoweken groep 1 t/m 7 

Februari 2021 

Meester- / juffendag: 19 feb 

Maart 2021 

Lentekriebels: 15 t/m 19 mrt 

Paasviering: 31 mrt 

Verkeersexamen groep 7: 29 mrt  

April 2021 

Eindtoets groep 8: 20, 21 en 22 apr 

Koningsspelen: nog te bepalen 

Mei 2021 

Avondvierdaagse: 17, 18, 19, 20 mei 

Entreetoets groep 7 

Schoolreis: nog te bepalen 

Juni 2021 

Citoweken groep 1 t/m 7 

Juli 2021 

Doorschuiven groepen: 7 juli 

Kennismakingsochtend VO: 7 juli 

Afscheid groep 8: 12 juli 

 

Contactmomenten  
Spreekweek 
Groep 5 - 8:  14 t/m 18 september 
Groep 1 - 4 en 8:  12 t/m 16 oktober 
Groep 1 - 8:  15 t/m 19 februari 
Groep 1 - 7:  05 t/m 09 juli  
 
Rapport 
12 februari 
2 juli 
 
Speerpunten 2020-2021 

 Zicht op ontwikkeling bij rekenen, 

taal, lezen, spelling en gedrag en dit 

volgens een plan verbeteren 

 Begrijpend lezen verbeteren met 

behulp van Close Reading  

 

 

 

 

 

 

 
Privacy 
Wij maken foto’s van gebeurtenissen op 

school. We vragen aan het begin van het 

schooljaar schriftelijk of u akkoord gaat 

met het plaatsen van foto’s op bijv. de 

website.  Enkele foto’s plaatsen we in de 

info of de schoolgids. Als school plaatsen 

we geen portretfoto’s van kinderen op de 

website en op facebook, alleen met uw 

toestemming.  

Aan het begin van het schooljaar geven 

we een leerlingenlijst met adresgegevens 

van de groep. Deze is goed te gebruiken 

voor het maken van speelafspraken. Wij 

vragen u hiervoor schriftelijk 

toestemming. Dit doen we jaarlijks. 

 

Verlofregeling 

Een kleuter van 4 jaar is nog niet leer-

plichtig. Daarom kan u uw kleuter 

thuishouden. Het is wel belangrijk om een 

schoolritme te ontwikkelen.  

Zodra uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. 

Alleen bij bijzondere omstandigheden 

kunt u verlof aanvragen. Tijdens lesweken 

op vakantie gaan bijvoorbeeld mag niet. 

U moet dit verlof op tijd aanvragen. U vult 

een formulier in. De directeur beslist 

hierover. 

Gezonde school: fruit en water 

De woensdag en donderdag zijn 

fruitdagen. Alle kinderen eten in de 

ochtendpauze fruit. De kinderen drinken 

in 1 pauze alleen water en geen gezoete 

drankjes.  

 

Wij verzoeken u dringend uw kind geen 

snoep mee te geven naar school.  

Schoolbenodigdheden 

We vragen u op de eerste schooldag de 

volgende spullen mee te nemen: 

 Groep 3 t/m 8: oordopjes (voor de 

computer) 

 Groep 4, 5 en 6: een etui, schaar, 

kleurpotloden, liniaal (30 cm) 

puntenslijper en gum 

 Groep 7 en 8: alles hierboven, 

multomap (23 rings) en een 

rekenmachine en agenda 

 

 

 

Luizencontrole 

Na elke vakantie zijn er luizencontroles. 

We houden de luizen graag buiten de 

school. Wilt u thuis ook wekelijks 

controleren? 

 
Vreedzame school 

Wij zijn een vreedzame school.  

 We nemen verantwoordelijkheid 

voor elkaar en voor de 

schoolgemeenschap 

 We doen dat op een democratische 

manier  

 We gaan op een positieve en 

zorgzame manier met elkaar om 

 We lossen conflicten constructief op. 

Lukt het niet zelf, dan helpen de 

leerkrachten en/of de mediatoren. 
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