Nieuwsbrief 5
Beste ouders,
Alle lessen zijn inmiddels goed van start gegaan. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn
enthousiast.
Oprichtingsplan
Na een periode van hard werken heeft stichting NOB ons oprichtingsplan goedgekeurd! Het is
een lijvig document geworden waarin we veel tijd gestoken hebben. Maar het resultaat mag er
zijn. We hoeven nu slechts nog wat formaliteiten te doorlopen voor de finale aansluiting!
Website
Aan de website wordt nog steeds hard gewerkt. Jeroen en Nicole hebben een ‘mini-cursus’ bij
Arjan gevolgd, zodat zij de website zelf up- to- date kunnen houden.
Bibliotheekboeken
Graag willen wij ouders wederom vragen om hulp bij het zoeken naar bibliotheekboeken. Een
aantal ouders heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en wij zijn daar dankbaar voor. We
kunnen nog veel meer boeken gebruiken voor alle leeftijden!
Enquête

We zijn gevraagd door de Universiteit van de Algarve om een enquête in te vullen over
het taalgebruik in de Algarve. We hebben aangeboden om de link in de Nieuwsbrief op
te nemen om de respons te vergroten. U kunt kiezen voor de Portugese of Engelse
versie.
De docenten van de Universiteit van de Algarve zullen u dankbaar zijn wanneer u de
moeite neemt om deze ongeveer 10 minuten durende enquête in te vullen.
De enquête in het Portugees invullen:
http://digitquest.com/limesurvey/index.php?sid=75731&lang=pt
De enquête in het Engels invullen:
http://digitquest.com/limesurvey/index.php?sid=75731&lang=en

Sinterklaas
Op zaterdag 1 december komt Sinterklaas naar Portugal om onze leerlingen een
bezoekje te brengen.
Imca en Hans, ouders van leerlingen op de Windroos hebben hun restaurant ‘Gosto’ in
Ferragudo beschikbaar gesteld om daar het Sinterklaasfeest met de kinderen te vieren.
Een inschrijfformulier voor de kinderen zal door de betreffende leerkracht aan de
ouders uitgedeeld worden.
Met de oudere leerlingen zullen we, zoals ieder jaar, lootjes trekken en vieren we het
Sinterklaasfeest met surprises en gedichten op de locatie waar de kinderen les hebben.
Verdere informatie volgt snel!
Cultuurlessen
Een kort verslag van de cultuurlessen in Loulé en Lagos vindt u op de homepage van
onze website.
WA-verzekering
Vanuit de Windroos is uw kind verzekerd voor de (ziekte-)kosten van ongevallen,
veroorzaakt door eigen toedoen of door toedoen van derden tijdens het verblijf op
school. Letsel aan derden of materiële schade door uw kind veroorzaakt, aan
bijvoorbeeld de school, valt hier niet onder. Deze schade zal moeten worden gedekt
door uw eien WA-verzekering. Wilt u dus nagaan of uw WA verzekering (´seguro de
responsabilidade civil´) nog actueel is?
Nieuw lespunt Castro Marim
Vanaf woensdag 24 oktober zal in Castro Marim een nieuw lespunt gestart worden. Zo
komen we een stukje dichter bij onze leerlingen in Spanje.

Wist u dat.....?
Wist u dat het jongste kind van de Windroos 4 jaar is en dat de oudste leerling net 17 is
geworden?
Wist u dat de school inmiddels uit 71 leerlingen bestaat, waarvan 17 kinderen in groep
5 zitten.
En wist u dat er 19 leerlingen het Voortgezet onderwijs volgen?
Inschrijvingen
Op een paar inschrijvingen na, hebben we alles ontvangen en er zijn al veel betalingen
binnen, maar nog niet alles. Dus als u nog niet betaald heeft, zou u zo vriendelijk willen
zijn dit z.s.m. te doen. Het rekeningnummer is IBAN/ SEPA nummer:
NL26RABO0143911503 Rabobank Westland (zie website voor meer gegevens).
TipTipTip!
Inmiddels hebben veel mensen een Ipad of Iphone. Daarvoor zijn veel leuke ‘apps’
(applicaties) te downloaden. Niet alleen spelletjes; ook leerzame apps zijn verkrijgbaar.

Zwijsen (onderwijsmaterialen) heeft nu ‘spelling in beeld’. Je kunt extra spellingsregels
downloaden, er wordt goede uitleg gegeven en er zitten oefeningen bij.
Verder is er een nieuwe App die ‘werkwoordspelling’ heet. De persoonsvorm,
onderwerp, tegenwoordige tijd, verleden tijd klankvast, verleden tijd
klankveranderdend, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord en
tegenwoordig deelwoord worden uitgelegd en er zijn oefeningen die je kunt maken.
Leerlingen kunnen dus op een leuke manier oefenen en hun Nederlands in hun vrije
tijd verbeteren!
Het team van NTC De Windroos

