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Koninginnedag
De laatste Koninginnedag is gezellig en leuk verlopen. Het was heerlijk weer en veel ouders
hebben zich belangeloos ingezet om er samen met het docententeam een leuke dag van te
maken. Namens het bestuur en het docententeam nogmaals dank voor het ter beschikking
stellen van materialen, zoals de skelters, de geluidsinstallatie en voor het aanleveren van eten,
de heerlijke cakes en satés en prijzen voor de loterij. Ook alle ouders die zich hebben
ingespannen met het regelen van de locatie en met de verkoop van koffie en thee willen wij
bedanken.
Na aftrek van alle kosten als de inkoop van dranken, huur materialen, verzekering kinderen,
etc. heeft de Koninginnedag ook nog tot een leuk financieel resultaat opgeleverd. In totaal is er
356,48 euro overgehouden! We gaan nog nadenken over een goede bestemming voor dit geld.

Schoolkamp
Van vrijdagavond 14 juni tot en met zondagmiddag 16 juni gaan we op kamp naar Parque de
Campismo de Armação de Pêra. De voorbereidingen zijn in volle gang. Alle leerkrachten en de
stagiaires zullen ervoor zorgen dat het een onvergetelijke afsluiting van het schooljaar wordt.
Tijdens het kamp zullen we bezoek krijgen van een bekende Nederlander, wie dat is, houden
we nog even geheim. Op de website vindt u de kampbrief en het inschrijfformulier onder
‘documenten’, dat u zo snel mogelijk ingevuld bij uw leerkracht kunt inleveren. Meer
informatie volgt nog.

Subsidieverstrekking vanuit Nederland
Enige tijd geleden kregen we vanuit de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (sNOB) te
horen dat de subsidie voor NTC onderwijs mogelijk wordt stopgezet per 1 januari 2014.
De Windroos heeft ondertussen een initiatief van de NTC school te Madrid gesteund om
samen met alle Zuid Europese scholen een brandbrief te sturen naar de minister en alle
Tweede Kamerleden die onderwijs in hun portefeuille hebben.
Vrijdag 17 mei jl is het onderwerp besproken in de ministerraad, maar er is nog geen definitief
besluit genomen.
Mocht de subsidie wegvallen, dan zal dit ongetwijfeld consequenties hebben voor de
ouderbijdrage en de toegankelijkheid voor Nederlands onderwijs voor uw kind(-eren). Echter
omdat er nog niets bekend is of het over een verlaging gaat van de subsidie of het totaal
wegvallen van de subsidie, kunnen we nu alleen afwachten op wat het besluit gaat zijn. Na het
besluit van de Ministerraad zullen we ons beraden op de ontstane situatie en u hierover tijdig
informeren.

Inschrijfformulier schooljaar 2013-2014
Op de website onder documenten staat het nieuwe inschrijfformulier voor het nieuwe
schooljaar. U kunt het vanaf nu ingevuld inleveren bij uw leerkracht.
Facebook
Sinds een aantal weken heeft de Windroos een Facebook-pagina. Iedereen is welkom!

