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Beste ouders,
De vakantie is weer (bijna) ten einde en het nieuwe schooljaar dient zich aan. De docenten
hebben veel zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
Officiële naam en logo
De afgelopen weken heeft het team niet stilgezeten. Zo is er onder andere een nieuwe naam
gekozen uit de inzendingen die we binnen hebben gekregen. Met externe hulp is een passend
logo ontworpen. Zie bovenaan het briefhoofd het resultaat!
Website
Ook is er een website in het leven geroepen, die met hulp van Arjan in elkaar is gezet.
Momenteel is de website summier gevuld met informatie. Echter zal in de komende weken de
website verder voorzien worden van informatie.
Deze website zal in de toekomst het centrale communicatiemiddel zijn naar u als ouder en
kind. Wilt u de website te bezoeken, dan surft u naar http://www.windroos.pt.
Nieuwe docent
Naast het reeds voorgestelde team, bestaande uit Jacqueline, Louise, Margriet, Nicole, Lian
en Jeroen, zal ook Annemijn Drupsteen zich aansluiten bij de Windroos.
Zij heeft als achtergrond dat ze de pabo heeft gedaan en fysiotherapie. Ook is ze in het
verleden werkzaam geweest voor de Oranje Viermaster. Ze zal dit seizoen een nieuwe groep
in Tavira starten.
Oprichting vereniging
De oprichting van de vereniging “NTC-school de Windroos” is een feit. U kunt de statuten
van de vereniging binnen 2 weken inzien op de site van de vereniging.
Echter door tijdsgebrek is een bankrekeningnummer op naam van de vereniging nog niet
operationeel. We zijn hard bezig om voor de opening van het nieuwe schooljaar u op de
hoogte te stellen van dit rekeningnummer.
Boeken
Het team heeft via haar netwerk lesmateriaal verkregen, zodat we het nieuwe schooljaar
gewoon van start kunnen gaan. Tevens heeft de eigenaar van de “International School of the
Algarve” het reeds aangeschafte lesmateriaal overgedragen aan onze NTC-School.

Start seizoen
De week van 10 september 2012 zullen de eerste lessen worden aangeboden. Tijdens het
eerste lesmoment beginnen we gezamenlijk met de ouders. Laat uw kind een mooi
(voor)leesboek meenemen.
De indelingen worden definitief gemaakt nadat we alle inschrijvingen binnen hebben.
Daarna zullen de docenten de definitieve groepsindeling doorgeven van hun groep.
Dit zullen ze per mail naar u toesturen.
Locaties
Dit lesjaar zullen de lespunten uit de volgende locaties bestaan:
Locatie Lagos: 1e lesmoment op woensdag 12 september van 16.15- 19.15
Locatie Almancil: 1e lesmoment op woensdag 12 september van 15.45 – 18.45
Locatie Porches: 1e lesmoment op ‘nader in te vullen’ De ouders worden hierover nog
ingelicht.
Locatie Loule: 1e lesmoment op zaterdagochtend 15 september van 09.30-12.30
Locatie Tavira: 1e lesmoment op zaterdagmiddag, 15 september van 13.45-16.45
Nieuwe locatie Tavira: 1e lesmoment op ‘nader in te vullen’. De ouders en leerlingen worden
hierover nog ingelicht.
Inschrijfformulier
Naast de nieuwsbrief treft u in de bijlage het inschrijfformulier aan.
Zou u zo spoedig mogelijk het document voor uw kind(-eren) volledig willen invullen en per
post willen sturen naar:
NTC-school De Windroos
Cerro das Mos, lote 284
8600-714 Lagos
Op het moment dat uw kind(-eren) correct is/zijn ingeschreven en de contributie is betaald,
dan heeft /hebben uw kind(-eren) het recht om aan de lessen deel te nemen. Mocht het
bankrekeningnummer nog niet beschikbaar zijn voor aanvang van de lessen, dan is er
uiteraard sprake van overmacht.
Tevens wordt u als ouder(s) dan automatisch lid van de vereniging na betaling van het
lesgeld. De specifieke rechten die u hieraan kunt ontlenen, zijn terug te lezen in de statuten
van de vereniging (zie website).
We hopen samen met u en uw kinderen een fantastisch nieuw schooljaar tegemoet te gaan!
Met vriendelijke groet, namens het gehele team,

Bart Jan Schiefelbusch
Penningmeester NTC-School De Windroos

