
 

Van de directeur 

We hebben vorige week een frisse nieuwe 
start gemaakt. Op de ramen van de school 
zijn de vakantiefoto's met frisbee te 
bewonderen om het vakantie gevoel vast 
te houden. De foto van Iris was wel heel 
erg bijzonder. 

  
 In de vakantie is er op de 
locatie Schiedamseweg heel hard gewerkt 
door onze conciërge meester Wim en door 
onze 'klus opa' Cas. Alle muren aan de 
binnenkant zijn geschilderd en er is een 
extra lokaal ingericht.  Voor de groepen 3 
hebben we nieuw meubilair aangeschaft.  

  

Afgelopen vrijdag hebben wij afscheid 
genomen van Juf Angelique. Na zeventien 
jaar op Het Windas heeft zij een baan als 
adjunct-directeur in Rotterdam 
geaccepteerd. De ib functie hebben wij nu 
in tweeën geknipt. Er is een nieuwe ib-er 
voor de peuters en groep 1 tm 3 (juf 
Nanette Bemelmans) en een nieuwe ib-er 
voor de groepen 3 tm 8 (juf Marijke van 
der Vliet). Zij zullen de zorg op onze school 
continueren en zijn te bereiken op 
zorg@primoschiedam.nl.  
Ook zijn meester Daniël en meester 
Wessel gestart en zij zullen zich verder in 
de nieuwsbrief voorstellen. Ik wens 
iedereen een fijn schooljaar! 
 
De eerste schoolweken: 
6 weken zomervakantie en dan weer naar 
school. YES! Of misschien wel voor het eerst? 
De klas is veranderd, misschien zelfs een 
nieuwe leerkracht… En waar is groep 2 
gebleven, die altijd zo goed helpt? O wacht, 
dat ben ik nu! Het is allemaal weer nieuw en 
spannend en daarom besteden we de eerste 
weken van het schooljaar extra tijd aan 
kennismaken met elkaar en spelletjes vanuit 
de Kanjertraining om de sfeer in de groep te 
versterken en te leren hoe we met elkaar 
omgaan. 

 

Agenda 
29 augustus   Nieuwsbrief nr. 1 
5 september  Informatieavond groep 1 t/m 4 
7 september  Informatieavond groep 5 t/m 8 
8 september  Schoolfotograaf 
11 september  Nieuwsbrief nr. 2 
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Bij de informatieavond van groep 1 op dinsdag 
5 september besteden we aandacht aan de 
Kanjertraining, zodat ook de nieuwe ouders 
op de hoogte zijn hoe we met elkaar omgaan 
op school. Bij de informatie van groep 2 gaan 
we vooral in op waar we dit jaar aan werken 
om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden 
op groep 3. We zien u graag op dinsdag 5 
september! 
  
Maandag 4 september starten we met ons 
eerste thema: Het Circus. Dinsdag 19 
september is het Kleuterfeest, waar we, 
samen met Circus Rotjeknor, een 
circusvoorstelling voorbereiden. Uiteraard 
hopen we dat u ons publiek kunt zijn! Verdere 
informatie hierover volgt nog. 
  
Schooltuin: 

 
Heerlijk zo’n zomervakantie met af en toe een 
buitje, maar wat een jungle in de schooltuin! 
De tuinmannen en tuinvrouwen zijn, samen 
met de tuinouders, afgelopen dinsdag al flink 
aan de slag gegaan om al het onkruid weg te 
halen en water te geven aan de plantjes. 
De zonnebloemen zijn gigantisch gegroeid! 
Even meten wie er langer is…. Eentje was zelfs 
groter dan de juf! Er valt iedere keer weer wat 
te ontdekken, zoals nu: augurken en 
pompoenen, een gigantische spin die zijn 
maaltijd inspint, duizendpoten onder een 
steen of salamanders in een holletje. 

Om de week gaan de kleuters naar de 
schooltuin. Op maandag wordt dit 
aangegeven op het mededelingenbord bij de 
deur van de klas van uw kind. 
  
Spelletjesochtend: 
Woensdag 6 september doen we een 
spelletjesochtend met de kleuters, onder 
begeleiding van de leerlingen van groep 8. Dit 
schooljaar willen we de spelletjesochtenden 
met groep 8 vooral een rekenkarakter geven. 
Uw kind mag een spelletje van thuis 
meenemen naar school. Een rekenspel zou 
extra leuk zijn. Denk aan memory, een 
dobbelspel, een puzzelspel met cijfers, tellen 
of kleuren. 
Iedere maand houden we een 
spelletjesochtend; soms met groep 8, soms 
met ouders. We kunnen uw hulp hierbij goed 
gebruiken. Geeft u alstublieft aan bij de 
leerkracht als u het leuk vindt om bij de 
ochtenden aanwezig te zijn (van 11.15 tot 
12.00). Wij zorgen voor de koffie/thee! 

 
Even voorstellen; meester Wessel 
Een nieuwe meester op Het Windas, daar 
hoort wat informatie bij. Ik ben Wessel van 
Kralingen en ik ben vijfentwintig jaar oud. Dit 
wordt mijn vijfde dienstjaar bij Primo 
Schiedam. De vier jaren hiervoor was ik 
werkzaam op De Singel. De eerste week zit 
erop en ik voel me al helemaal thuis op het 
Windas! 
Naast mijn werk als meester rijd ik graag 
motor, doe ik aan boksen en voetbal ik in mijn 
woonplaats Pernis. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Even voorstellen; meester Daniël 

 
 Na 16 jaar met veel plezier in Rotterdam-
Noord de te hebben gewerkt, vond ik het een 
goed moment om eens in een andere 
omgeving mijn passie uit te voeren: het 
volgen, het sturen, het stimuleren en het 
positief beïnvloeden van de ontwikkeling van 
kleuters op een basisschool. Omdat ik de 
verandering van werkplek al een grote stap 
voor mezelf vind (ik ben niet zo van 
veranderen als het betrekking op mezelf 
heeft), wilde ik de eerste tijd graag dezelfde 
leeftijdsgroep behouden. Ik heb op mijn 
vorige school altijd een onderbouwgroep 
onder mijn hoede gehad. Op Het Windas krijg 
ik de kans om in één van de vier 
kleutergroepen mijn ervaringen met collega's 
te delen, van hen te gaan leren en niet 
onbelangrijk: in de groep van de Vinders het 
werk van juf Saskia en juf Anja een vervolg te 
geven. Ik zal alle 'lange' schooldagen op school 
te vinden zijn, juf Saskia is nog iedere 
woensdagen de groep. Op die dag ben ik met 
mijn  twee kinderen, Lucas (12) en Mila (9) 
thuis. En als zij naar school gaan, sport ik 
graag. Ik fiets, loop hard, voetbal en tennis. 
Ik wens iedereen een heel leerzaam en 
plezierig schooljaar en we komen elkaar vast 
eens tegen op het plein of in de gang! 
 
Even voorstellen; juf Nanette 
Beste ouders van Het Windas, 
Ik ben Nanette Bemelmans, moeder van twee 
kinderen, Viviane 7 jaar en Louic 3. Met mijn 
man en kinderen woon ik in Rotterdam 
De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam 
geweest op OBS de Singel in Schiedam, waar 

ik met veel plezier leerkracht was in de 
groepen 1 en 2 . De laatste jaren heb ik als 
leerjaar coördinator en intern begeleider daar 
gewerkt. 
Dit schooljaar ben ik gestart als intern 
begeleider op het Windas. Ik zal de zorg 
dragen over de groepen 1, 2 en 3 en voor de 
peuterspeelzaal, die bij ons op school is 
gevestigd. Door het hele team ben ik leuk 
ontvangen en voel me erg welkom. 
Ik kijk uit naar een goede samenwerking! 

 
 
Even voorstellen; Marijek van der Vliet 
Mijn naam is Marijke van der Vliet en ik werk 
al aardig wat jaartjes met veel plezier  in het 
onderwijs. Met kinderen werken is mijn passie 
en  het liefst ben ik op school in de weer met 
ouders, leerkrachten en kinderen. Ik vind het 
een uitdaging om het werk van Angelique over 
te mogen nemen, samen met Nanette. Ik 
word voorlopig jullie nieuwe intern begeleider 
voor de groepen 4 t/m 8 en zal op maandag 
en vrijdag op school aanwezig zijn. 
 Tot slot: ik woon in Vlaardingen, ben 
getrouwd met Robert en heb 3 kinderen. 
Naast Het Windas, werk ik ook nog voor 
andere scholen en heb ik mijn eigen 
coachingspraktijk.  
Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 
van school of via de mail: 
m.vandervliet@primoschiedam.nl 

 
 



 

 
 
 
 
Nieuws uit groep 5 

De eerste week school zit er weer op. We 
hebben weer een hoop nieuwe  dingen 
gedaan en geleerd. Best spannend allemaal.   
Ook de Kanjer is natuurlijk weer toegepast. In 
de klas hebben we de oefening Motor en 
benzine gedaan. De kinderen leren hier geen 
aandacht te geven aan ongewenst gedrag. Dit 
ging heel erg goed. We hadden 2 goede  
aapjes, maar de kinderen konden dit goed 
negeren. Super!  
 

Ook hebben we een leuke gymles gehad, van 
juf Kim. Hier moesten de kinderen   
samenwerken.  Wanneer gaat dit goed en 
waarom gaat het minder goed? Ook hier is 
weer een hoop geleerd.  

  
  
  
  
 
 
 

Zet hem op groep 5! We gaan er een gezellig 
en leerzaam jaar van maken!  
  
Juf Jeniffer leerkracht groep 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kanjerles groep 8 
Vertrouwen en samenwerking stonden 
centraal in deze oefening. De kinderen hebben 
zonder te praten iedereen uit de klas 
gekregen, óp hun stoel wel te verstaan! Ze 
gedroegen zich als echte kanjers en zorgden 
voor elkaars veiligheid.  

 
 

 

Schoollogopediste 
Mijn naam is Els ten Bensel en ik werk als 
schoollogopediste op school Het Windas. 
Binnenkort kom ik in groep 1/2 een praatje 
maken met de kinderen tijdens de werkles. Ik 
let dan vooral op de spraak, de taal en de 
stem. Doel is om zo vroeg mogelijk enige 
moeite hiermee op te sporen. Mócht er reden 
zijn om uw kind vérder te bekijken, dan kan 
een screening volgen. Vooraf aan de screening 
wordt met u gesproken en wordt uw 
toestemming voor deze screening gevraagd. 

Heeft u nog vragen hierover dan kunt u mij op 
donderdagochtend in de oneven weken 
bereiken op school of telefonisch via het 
telefoonnummer 06-57041562. Mailen kan 
ook via het e-mailadres: 
etenbensel@onderwijsdatpast.info. 

Met vriendelijke groet, 

Els ten Bensel 

 


