
 

Van de directeur 
Trots! Ben ik op de inzendingen voor het van 
Gogh museum.  
Trots! Dat ben ik op groep 7 die een geweldig 
reisbureau heeft. 
Trots! Dat ben ik op alle meesters en juffen 
die ik vol geduld uitleggen zie geven.  
Trots! Ben ik op al die kinderen in groep 3 al 
zo goed kunnen lezen. 
Trots! Ben ik op onze tuinouders die hard ons 
helpen in de tuin. 
Trots! Ben ik op een stoere brief van groep 8 
waarin ze vragen op school te mogen blijven 
slapen. 
Trots! Ben ik op de Ouderraad die altijd bij alle 
feesten klaarstaat om te helpen. 
Trots! Ben ik op de overblijfjuffen die elke dag 
alle kinderen helpen bij de lunch. 
Trots! Ben ik omdat we weer boven het 
landelijk gemiddelde hebben gescoord met de 
Cito eindtoets, maar nog trotser ben ik op het 
feit dat onze kinderen die nu van school gaan 
veel meer kunnen dan de Cito vraagt. Ze gaan 
vol zelf vertrouwen hun laatste weken van 
hun basisschooltijd in..... geniet er nog even 
van! 
 
Van de kleutergroepen 
Rapporten groep 1 
Groep 1 krijgt het eerste rapport mee naar 
huis op vrijdag 16 juni en de oudergesprekken 
hierover zijn op dinsdag 20 juni.  (een week 
later dan in de jaarplanner staat)  
 
Rupsje Nooitgenoeg 
Inmiddels zijn wij, evenals in de 
peutergroepen, gestart met het thema 
"Vlinders". Het prentenboek "Rupsje 
Nooitgenoeg" van Eric Carle gaat hierbij een 

belangrijke rol spelen. Over een aantal weken 
krijgen we echte eitjes van een Koolwitje in de 
klassen, en hopen we van dichtbij elk stapje 
van de metamorfose te kunnen  bewonderen.  
We besteden extra aandacht aan de namen 
van de dagen van de week en hun 
volgorde, de cijfers 1 t/m 7, de bijbehorende 
hoeveelheden en rangtelwoorden, de 
spreekbeelden U (rups) M (maandag) en 
Z  (zondag) en natuurlijk leren we van alles 
over rupsen, vlinders en wat daarmee te 
maken heeft.  
 

 
Spelletjesochtend bij de kleuters         
Woensdag 24 mei, van 11:15 uur tot 12:00 
uur  is dit schooljaar de laatste 
spelletjesochtend met ouders; met hulp van 
zo veel mogelijk ouders (opa's , oma's) hopen 
we de groepjes zo klein mogelijk te kunnen 
maken, zodat de kinderen vaak aan de beurt 
komen. U kunt zich hiervoor alvast opgeven 
bij de leerkracht 
 
Cricket in de gymles 

Vandaag hebben de kinderen uit de groepen 4 
t/m 7 hun eerste gastles cricket gekregen van  

Agenda 
19 mei  Speelgoedmiddag groepen 1/2 
24 mei  Spelletjesochtend, de laatste met ouders dit schooljaar 
25 mei  Hemelvaartsdag, iedereen vrij 
26 mei  Iedereen vrij 
5 juni   2de  Pinksterdag, iedereen vrij 
6 en 7 juni Studiedagen, alle kinderen vrij. 

Nieuwsbrief 18 mei 2017  

Jaargang 18 nr. 10 

 



 

 
 
 
 
twee begeleiders van Excelsior ’20. Eén van de 
begeleiders kwam zelfs helemaal uit Australië 
en de andere zit in het Nederlands elftal. De 
kinderen hebben geleerd hoe ze moeten  
gooien, vangen en slaan. De kinderen hebben 
het super goed gedaan! Over twee weken 
krijgen de kinderen hun tweede en laatste 
gastles. De kinderen hebben er zin in. Tot dan 
mannen en alvast bedankt. 
Juf Kim 
 
Van Gogh Museum 

 
De kinderen van Windas-Xtra hebben met een 
prijsvraag meegedaan. Ze moesten het Van 
Gogh Museum overtuigen waarom ze zo graag 
met heel groep 8 naar het Van Gogh museum 
wilden. Ze hebben een prentenboek gemaakt 
over vier kinderen die heel erg fan waren van 
Van Gogh, en die, toen de schilderijen 
gestolen waren, ze weer terug wilden hebben 
in het museum. In het verhaal vonden ze de 
schilderijen weer terug in Italië. 
 

 
 
 

De kinderen uit de groepen 4,5 en 6 hebben 
ook een mooie opdracht ingezonden. Zij 
hebben de prijs helaas niet gewonnen, maar 
zij zijn gezellig met ons mee geweest. 
Op 12 mei 2017 zijn we met de bus naar het 
Van Gogh museum geweest. Het was heel erg 
druk in het museum. We merkten dat het een 
heel bekend museum was, omdat er veel 
toeristen rondliepen. We hebben de gestolen 
schilderijen gezien, De Aardappeleters, De 
Zonnebloemen en het zelf portret van Van 
Gogh. We hebben veel uitleg over zijn leven, 
zijn schilderijen en over hoe hij zijn eigen steil 
heeft ontwikkeld gekregen. 
Heel veel groetjes van groep 8 het Windas 
Schiedam. 
 
Musical les groep 8 
Groep 8 heeft maandag 8 mei toneel/musical 
training gehad van Koen Wouterse van de 
Stokerij Schiedam. 
Koen is een bekende acteur en regisseur. Hij 
heeft ons geleerd hoe we zelfverzekerd op het 
podium staan. We begonnen met een 
opwarming door steeds harder naar elkaar te 
schreeuwen. Daarna gingen we een scene 
voorbereiden waar we elkaar op de hand 
moesten kussen. Daar moest je laten zien dat 
je niet jezelf bent op het podium, maar 
iemand anders dan dat je in het echte leven 
bent. En we zijn nu in de klas druk aan het 
oefenen met de musical! 
Gemaakt door Liane en Romy uit groep 8 
 

De kunstkabouter 
Afgelopen vrijdag, 12 mei, werd in de klas 
van groep 5b de kunstkabouter uitgereikt. 
Heel groep 5b en 3 reporters van het 
WindasWeekjournaal waren erbij toen het 
gebeurde. Er zijn foto's en een filmpje van 
gemaakt. We waren erg verrast en erg blij. 
De kunstkabouter staat nu in onze klas en 
daar zijn wij erg trots op, hij staat bovenop 
het digibord. Bedankt groep 6.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Groep 5b met de kunstkabouter. 
 

 
De kunstcommissie bij het winnende huis. 
 

 
Welke meester en juf zie je? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naschoolse activiteiten 
Woensdag voor de meivakantie is de laatste 
les van de workshop “Koken zonder vlammen” 
met een gezellige high-tea afgesloten. Dit was 
de laatste workshop van het schooljaar. De 
kinderen hebben met veel enthousiasme 
meegedaan aan verschillende workshops. Zo 
hadden we een workshop pompoen, yoga, 
dieren in de kunst, crea met papier, koken 
zonder vlammen, maar ook de workshop film 
maken. Voor ieder wat wils! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IK WIL EEN PRENTENBOEK!  
Op 7 april is de actie ‘Ik wil een prentenboek’ 
gestart, om kinderen de allermooiste en 
leukste prentenboeken te laten verzamelen. 
Prentenboeken zijn niet alleen een prachtig 
bezit maar ze dragen ook bij aan een betere 
geletterdheid van kinderen en ze zorgen voor 
een eerste stap op weg naar plezier in lezen . 
Daarom stellen boekverkopers met ingang van 
dit jaar, ieder jaar in de aanloop van Pasen 
een prentenboekenklassieker ter beschikking 
voor een weggeefprijs.  
Ik Wil Een Prentenboek! wordt gedreven 
vanuit de boekhandel, die zelf activiteiten 
organiseert, en daarvoor samenwerkt met 
lokale organisaties, onderwijsinstellingen en 
bibliotheken. 

  
 
Het Windas doet ook mee aan deze actie. Als 
verrassing kregen de kinderen van groep 3 
voor de meivakantie het prentenboek van de 
Gruffalo cadeau. Niet alleen leuk om uit voor 
gelezen te worden maar ook om zelf in te 
lezen. De kinderen hebben inmiddels alle 
letters en lettercombinaties geleerd. Nu is het 
tijd om leeskilometers te maken.  
De kinderen kregen behalve het boek ook wat 
opdrachten mee. Een van de opdrachten was 
om zichzelf met het boek van de gruffalo op 
de foto te zetten. Op Facebook zullen 
binnenkort wat resultaten te zien zijn.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


