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Nieuwe leerlingen
Juf Margriet heeft haar akte van bekwaamheid voor het VO behaald
Koninginnedag
Zwemles in Portugal door Ankie, Nederlandse zweminstructrice
Schoolkamp
Waarom Nederlands onderwijs zo belangrijk is
Mededelingen van het bestuur

Nieuwe leerlingen
Het gaat goed met de Windroos, we hebben wind mee. Op dit moment hebben we 71
leerlingen en voor het nieuwe schooljaar hebben we al nieuwe aanmeldingen.
Akte van bekwaamheid
Onze erudiete juf Margriet heeft er weer een diploma bij. Zij heeft de ‘akte van bekwaamheid’
Voortgezet Onderwijs gehaald, een cursus aangeboden door de Stichting NOB. Het vermelden
waard, vinden wij.
Koninginnedag
Op zaterdag 27 april vieren wij Koninginnedag met alle leerlingen van en eventuele
geïnteresseerde nieuwkomers bij “De Windroos”.
Het programma begint om 10.30 uur (kraampjes worden om 10.00 uur opgezet) en de dag
eindigt rond 14.30 uur
Het evenement zal plaatsvinden op de Internationale school São Lourenço te Almancil (Sitio da
Rabona, 8135) Zie de ligging op: www.algarveschool.com/contact.php
Routebeschrijving: Vanuit de A22, ga je naar de N125 en volg je de bordjes richting Almancil.
Je rijdt het centrum van Almancil binnen (Av. 5de Outubro).
Bij het bord Jardim das Comunidades ga je rechtsaf (Av. Jose Rodrigues Faria).

Je passeert de tuinen en een voetbalveld. Je rijdt alsmaar rechtdoor en de weg gaat over in
Rua Cristovão Pires Norte. Na ongeveer 1 km. zie je aan de linkerkant de school liggen.
Waarschijnlijk zullen de oranje ballonnen je helpen met het vinden van de locatie.
De leerlingen krijgen bij binnenkomst een oranje bandje en een klein presentje.
Iedereen is welkom om de kraampjes te bekijken, om mee te doen met de skelterrace, of om
te springen op de bungee-trampoline. Voor de kinderen t/m 8 jaar is er ook nog een
luchtkasteel.
De leerlingen volgen op een vaste tijd de gekozen workshop. Het schema zal bij de ingang
ophangen, of vraag het aan de leerkracht van uw kind. Het resultaat wordt mee naar huis
genomen.
De leerlingen kunnen hun lunch bij het “snack-stalletje” ophalen. Willen de kinderen meer
eten of drinken, dan betalen ze hiervoor.
Er is een begroting gemaakt voor de kosten van deze dag. De bijdrage van 7 euro dekt
waarschijnlijk de kosten. Mocht er geld overblijven, dan zal dat worden besteed aan
leermiddelen voor de school.
De leerlingen krijgen voor dit geld een presentje, een lunch, een workshop met resultaat en ze
mogen gebruik maken van de attracties.
Wij willen graag taarten, brownies en worstenbroodjes bij het “snack-stalletje” verkopen.
Wij zoeken ouders die ons willen helpen met bakken. Als je wilt meebakken, geef dat dan
z.s.m. door aan de leerkracht van je kind. Tijdens Koninginnedag kun je de snack overhandigen
aan de moeders die bij het “snack-stalletje” staan.
Kinderen die geïnteresseerd zijn, maar geen les bij “De Windroos” volgen zijn ook welkom.
Zij kunnen gratis binnenkomen, maar er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor de
attracties en voor eventuele snacks en drankjes (dit geldt ook voor de ouders). Als kinderen
willen deelnemen aan de workshop ‘houtbewerken’ of ‘sieraden maken’, kunnen zij zich vóór
20 april opgeven bij Nicole: nicole.portugal@sapo.pt Hiervoor wordt een bijdrage van 7 euro
gevraagd en dan kunnen ze ook van de andere attracties gebruik maken.
Wij sluiten deze dag af met een loterij. Lootjes kun je op Koninginnedag kopen voor 1 euro per
stuk, of je kunt een lootje kopen bij de leerkrachten op je locatie.
Wij kijken uit naar deze dag en hopen er iets moois voor de leerlingen (en ouders) van te
maken!
Zwemles in Portugal
Nederlandse zweminstructrice Ankie van Dijk verblijft geregeld in de Algarve. Het is mogelijk
het Nederlandse zwemdiploma bij haar te behalen. Voor meer informatie:
www.nomasswimming.nl en een artikel onder kopje ‘links’ op onze website.
Schoolkamp
Het schooljaar gaan we afsluiten met een schoolkamp. Er worden al voorbereidingen
getroffen. Het zal in het weekend van 14,15 en 16 juni plaatsvinden. Een klein tipje van de
sluier kunnen we vast oplichten: er zal een BN-er worden overgevlogen.............
Leerlingen vanaf 8 jaar kunnen deelnemen aan het kamp. Voor de kleintjes zal er een minikamp worden georganiseerd.

Waarom Nederlands onderwijs zo belangrijk is
Een artikel in de ‘nieuwsflits’ van de Stichting NOB, dat wij zeer de moeite van het lezen waard
vinden.
The opinion of one Dutch parent on the value of having your child spend Saturday mornings at
the DSLA.
Door: Nora Heisterkamp
Ik begin dus mijn verhaal met een zin in het Engels, omdat Engels zo
langzamerhand de taal is waarin ik mij het beste uitdruk. Dat is een
probleem waarmee alle ouders worden confronteerd, als ze zich afvragen
of het de moeite loont om hun kind Nederlands te leren, of om het
Nederlands bij te houden. Verder lezen? ............ zie dit volledige artikel onder kopje ‘links’ op
onze website.

Mededelingen van het bestuur
Per 1 februari 2013 is De Windroos formeel toegelaten en aangesloten bij de stichting NOB in
Nederland. Mocht u meer willen weten over de stichting NOB: www.stichtingnob.nl Hierop is
onze school ook terug te vinden.
Subsidieverstrekking
Op 28 februari j.l. is door de stichting NOB de subsidie voor het leerjaar 2012/2013 aan NTC
school De Windroos toegekend. De hoogte van het toegekende bedrag is 28.980,- euro.
Uiteraard is dit geld meer dan welkom! Echter is het subsidie bedrag iets lager dan voorheen,
want ook de stichting NOB moet bezuinigen. Op de vraag of we volgend jaar op dezelfde
subsidie per kind kunnen rekenen, kunnen ze nog geen antwoord geven.
Schoolgeld 2013/2014
De hoogte van het schoolgeld is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het
subsidie bedrag, het aantal kinderen dat zich aanmeldt, de groepsgrootte, etc. We streven
ernaar om het schoolgeld niet te verhogen. Op de Algemene Leden Vergadering aan het eind
van het schooljaar zullen we verder op dit punt ingaan.

