
 

Het vakantierooster 2017/18 
Herfstvakantie    
ma16/10/17 tm vrij 27/10/17  
(incl. studiedagen) 
Sinterklaas    
di 05/12/17 tm 12.00 uur 
Kerstvakantie   
do 21/12/17 tm vrij 05/01/18 
Voorjaarsvakantie   
do 22/02/ 18 tm vrij 02/03/18  
(incl. twee studiedagen) 
Studiedag   
wo 07/03/18 
Pasen     
do 29/03/18 tm di 03/04/18  
(incl studiedag) 
Koningsdag   
vrij 27/04/18 
Meivakantie   
ma 30/04/18 tm vrij 11/05/18 
Pinksteren   
ma21/05/18 tm di 22/05/18  
(incl. studiedag) 
Start zomervakantie     
do 12/07/18 tm vrij 24/08/18  
 
En ook alvast reserveren:  
Kanjerouderavond: 05/02/18 
 
Overblijf 
Tijdens het buitenspelen bij de overblijf zal er 
naast twee overblijfjuffen ook een leerkracht 
op het plein rondlopen. Om de reden dat het 
op de overblijf steeds drukker wordt en we 
wel de veiligheid willen bieden, waar we altijd 
voor staan. 
 
 
 
 

Breuk 
Ga je al jaren op wintersport zonder letsel, van 
alles uitgespookt zonder schrammetje en dan 
breek je je enkel door na het hardlopen vlak 
bij huis over een takje te struikelen. Heel 
frustrerend! Zeker omdat stil zitten met één 
been omhoog niet mijn sterkste punt is, en ik 
minimaal 4 weken met mijn voet in het gips 
zit. Gelukkig kan ik de rest van mijn lijf nog wel 
gebruiken, maar lopen gaat niet lukken. 
U ziet mij dus voor de vakantie niet voor de 
klas, maar ik hoop af en toe wel even op 
school te zijn in mijn rolstoel. Heel blij ben ik 
met mijn lieve meelevende en hardwerkende 
collega's die het tijdelijk van mij overnemen.  
 Groeten van juf Wineke. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Van de directeur 
Je voelt de zomervakantie aankomen, dus 
alvast het eerste nieuws over volgend jaar. 
Alle bekende leerkrachten blijven bij onze 
school. Wel komen er drie nieuwe gezichten 
bij omdat we een extra groep gaan starten. 
We krijgen versterking van een juf en twee 
meesters! We zullen u na de bespreking van 
‘het plaatje’ in de MR u zo snel mogelijk  
informeren welke meesters en juffen volgend 
jaar op welke groepen staan. Op dit moment  
vindt er een verbouwing plaats op de 
Schiedamseweg zodat we na de 
zomervakantie daar met drie 
bovenbouwgroepen kunnen starten. 
 

Agenda 
18 juni    Vaderdag 
2o juni    Rapportbesprekingen groepen 1 
26 juni    Nieuwsbrief nr. 12 
27 juni    Staking 08.30 – 09.30 uur 
30 juni    rapporten mee  
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Thema Vlinders. 
Alle vlinders zijn inmiddels uitgevlogen. Het 
was elke dag weer een verrassing om te zien 
of er weer een vlinder uit een pop was 
gekropen.In de schooltuin werden de vlinders 
vrijgelaten. 

 
 

       
 

 
 
 
Van de kleutergroepen 
Na een jaar van intensief gebruik is het 
kleutermateriaal weer toe aan een 
schoonmaakbeurt. Daar hebben wij uw hulp 
voor nodig. 
Bij de kleuterklassen hangt een intekenlijst 
waarop u kunt aangeven of u thuis wat schoon 
wilt maken of dat u dit op school (onder 
schooltijd) wil doen. 
Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd. 

Wij beginnen op maandag 26 juni 2017 en 
gaan door zolang als nodig is. 
Mogen wij op uw hulp rekenen? 
U weet, vele handen, maken ……. 
Alvast bedankt! 
 
Schooltuin. 
Nog drie weken kunnen de kleuters werken in 
de schooltuin. De aardappelen doen het goed. 
Binnenkort worden deze gerooid. De bloemen 
staan er kleurrijk bij. Tuinkers en radijs komen 
al op. Spannend is het ook om op zoek te gaan 
naar kikkers en salamanders. Leuk om te zien 
dat kinderen het heerlijk vinden om in de tuin 
rond te lopen en te spelen. 
Na de zomervakantie gaan we door met de 
schooltuin. Tot aan de herfstvakantie zolang 
het weer het toelaat. Hulp van ouders is altijd 
welkom. 

 
Windascarrousel: gedichten  
We hebben 2 vrijdagen op school 
cultuurmiddagen gehad en wij zaten bij  
gedichten met juf Lita. Juf Lita had ons veel 
geleerd zoals: de elf, dat gaat zo: eerst 1 
woord daarna 2 woorden daarna 3 woorden 
daarna 4 woorden en daarna weer 1 woord, 
dat is samen 11. Deze elven hebben wij 
gemaakt:  
 
Varken  
Slager varken  
Moedervarken wordt meegenomen  
Wat zou er gebeuren  
Hamburger!  
  
Bomen   
De lucht   
De schijnende zon  
De natuur wordt verpest   
Maar de vraag is waarom  
  
 
 
Slippers  
We lopen er de hele dag op   
Wat denken hun wel niet   
Ze zijn bijna versleten  
Wat een pech  
Slippers weg  

 
 
 



 

 
 
 
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. U kunt nu in 
het ouderportaal uw voorkeur aangeven. 

 
Project groep 7 
Hoi, wij zijn Jamie en Kevin van groep 7. Wij 
gaan u in deze nieuwsbrief vertellen wat 
groep 7 aan het reisbureau doet. 
Wij zijn bezig aan een website en een email 
(website en email adres staan aan het eind 
van de brief) 
De website is voor mensen die niet weten 
waar ze heen willen of niet weten wat ze 
willen doen. U kunt ons dan een e-mail sturen 
voor een advies. U moet daarin ook vertellen 
wat u niet en wel leuk vindt. Dan moet u een 
week of 2 wachten op antwoord. 
We zullen alles over wat u kunt doen 
uitzoeken. (oh ja, we doen alleen landen in 
Europa) 
Nu de website en de email 
Website: 
www.windasvakantieadvies.jouwweb.nl 
Email: windasvakantieadvies@gmail.com 

 

 
Windascarrousel 
De afgelopen 2 vrijdagmiddagen hebben alle 
kinderen op school aan de creatieve 
Windascarrousel middagen meegedaan. De 
kinderen konden zich voor een onderdeel op 
het gebied van kunst en cultuur inschrijven. 
Muziek, drama, media, drama, 
handvaardigheid, tekenen, dichten en 
handwerken stonden op het programma. 
De kinderen werkten klas doorbrekend aan 
kunst en cultuur. Zo kon het zijn dat de 
kinderen van een andere leerkracht les kregen 
en zaten zij bij andere kinderen in de klas. 
Zowel de kinderen als de leerkrachten vonden 
het een groot succes! 
 
Groep 8 
De kinderen in groep 8 hebben het druk. Zo 
zijn zij aan het oefenen voor de musical die op 
dinsdag 4 juli plaats zal vinden en zijn zij bezig 
met het maken van een eigen videoclip. 

Aanstaande vrijdag vindt de sportdag van 
groep 8 plaats. 
De vrijdag daarna gaan de kinderen uit groep 
8 naar het 'Club 112' huis. De kinderen leren 
hier alles over brandveiligheid. Dit bezoek sluit 
goed aan bij de EHBO- lessen die ik 
momenteel geef. Deze week staat het 
hoofdstuk 'Brandwonden' op het programma. 
Bij het geven van sommige van de EHBO- 
lessen krijg ik hulp. John Siwers van EHBO- 
vereniging Schiedam heeft geholpen met de 
lessen over de verbandleer en Marcel van 
Halm, onze BHV- leraar, heeft de 
reanimatielessen verzorgd. Tevens hebben wij 
de ouders dit jaar de mogelijkheid geboden 
om de EHBO- lessen die de kinderen op school 
krijgen in een notendop in 2 avonden te 
volgen. Marcel van Halm heeft deze lessen 
verzorgd. Op dinsdagavond 27 juni vindt het 
EHBO- examen plaats. 
Op dinsdagmiddag 27 juni brengt groep 8 een 
bezoek aan Frankeland. De kinderen zullen 
daar met de bewoners spelletjes gaan spelen. 
Tevens laten zij een stukje van de musical 
zien. 
Kortom, een drukke, maar zeer gezellige 
periode! 
Juf Diana 
 
Slapen op school 
Op 18 mei heeft groep 8 op school geslapen. 
Er was een dj (Gino). We hebben 
verstoppertje gedaan in het hele gebouw. Er is 
getrakteerd (Darlycha). We hebben een lach-
challenge gedaan (niet gelukt).En het was heel 
gezellig. We zijn héél erg laat gaan slapen. En 
bedoelen we ook héél laat. Maar we waren 
natuurlijk niet alleen. Juf Olga, juf Diana, juf 
Therese en Raymond (vader van Puk) waren  
erbij en daar hebben we veel dank aan. We 
gingen ook op school ontbijten. Verder was 
het een relaxte dag, omdat we laat zijn gaan 
slapen. En het was superleuk. 
Jasmijn en Gino groep 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Van het POfront: 
Prikactie onderwijs 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en 
ander over gehoord; leerkrachten van 
basisscholen maken zich ernstig zorgen over 
de toekomst van het onderwijs en de 
toekomst van uw kinderen. In deze brief 
leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken 
en vragen wij u om uw steun en hulp.  
De enorme werkdruk en de lage salarissen 
hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd 
dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er 
weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. 
Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met 
een lerarentekort dat in de aankomende jaren 
schrikbarend zal gaan groeien. In de afgelopen 
maanden hebben 41.000 leerkrachten van de 
actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), 
de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en 
FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad 
hard gewerkt om deze problematiek aan te 
kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. 
Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige 
verbetering.  
Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor 
twaalf!  
We willen u vragen om uw stem te laten 
horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de 
gevolgen van het lerarentekort voelen als we 
nu niet als één front laten horen dat we ons 
zorgen maken en investeringen opeisen. Zo 
maken we het prachtige vak van leerkracht 
weer aantrekkelijk voor jonge mensen met 
onderwijspassie, wenden we een 
lerarentekort af en komt de kwaliteit van 
onderwijs aan de generaties kinderen die gaan 
komen niet in gevaar. U kunt ons steunen 
door onze petitie te ondertekenen op 
www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u 
dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, 
familie en kennissen.  
Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland 
een uur later opengaan dan normaal.  
We hopen dat u massaal komt en met ons het 
gesprek aangaat op het schoolplein. Op 
dezelfde dag vragen we per school één ouder 
en één leerkracht af te reizen naar Den Haag 
om daar de petitie te overhandigen aan 
premier Mark Rutte. Voor de toekomst van 
het mooiste vak van de wereld, de toekomst 
van het onderwijs in het algemeen, maar 

vooral voor de toekomst van hele generaties 
kinderen! Waaronder die van u.  
Vriendelijke groet,  
De leerkrachten vertegenwoordigd door het 
POfront 
Het Windas ondersteunt deze actie en zal pas 
om 09:30 uur haar deuren open doen! 
U dient er rekening mee te houden dat de 
kinderen tussen 08:30 en 09:30 uur niet 
opgevangen zullen worden. 
 
Kamp voor volgend schooljaar 
Het Windas is een school met traditie. Dat is 
de reden dat wij nog altijd gebruik gemaakt 
hebben van Het Schiedamse schoolbuitenhuis. 
Helaas is vorig jaar de korting volledig 
vervallen die wij als Schiedamse school 
hadden. Het Schiedams schoolbuitenhuis is 
een vertrouwde locatie maar helaas wel met 
achterstalligonderhoud en zonder korting erg 
duur. Wederom een flinke verhoging van de 
ouderbijdrage voor groep 8 is niet wenselijk. 
Om deze reden is juf Diana met een aantal 
leerkrachten gaan kijken op diverse andere 
locaties. Volgend jaar zullen we ons groep 8 
kamp houden  op boerderij ”Oud Beekdal”  in 
het groepsverblijf De Boomstronk. Dit staat 
aan de rand van de Otterlose bossen met 
zandverstuiving en heide nabij het Nationale 
Park De Hoge Veluwe. 
Er is een groot sport/speelveld met een voet 
en volleybalveld, tennistafels, kampvuurplek 
en een terras met picknicktafels, en grote een 
overkapping (T’Honk) met houten meubelen 
waar de kinderen in kunnen spelen.  
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Op uw school hebben verschillende leerlingen 
een Schoolmelk-abonnement. Wij sturen u 
deze e-mail omdat, met ingang van het 
schooljaar 2017/2018, een aantal zaken rond 
Schoolmelk zal wijzigen. 
  
Stoppen Optimel 
De overheid wil kinderen stimuleren om 
gezond te eten en te drinken en geeft daarom 
sinds 1977 subsidie op Schoolmelkproducten 
zoals melk, chocolademelk en yoghurtdrank. 
Echter, per 1 januari 2017 is besloten om de 
subsidie alleen nog toe te wijzen aan halfvolle 
melk. Hierdoor zal Optimel uit het assortiment 
verdwijnen. De ouders met een Optimel-
abonnement ontvangen van ons een brief 
over deze wijzigingen en krijgen een aanbod 
om hun abonnement om te zetten naar 
halfvolle melk of te beëindigen. 
  
Stoppen vakantiemelk 
Omdat Optimel uit het assortiment verdwijnt, 
zal ook de vakantiemelk (langhoudbare 
Optimel voor de eerste dagen na de vakantie) 
stoppen. De eerste dagen na de vakantie 
zullen uw leerlingen dus geen Schoolmelk 
krijgen. 
  
Verlaging prijs Schoolmelk 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de 
subsidie op de halfvolle melk worden 
verhoogd, hierdoor zal ook de 
abonnementsprijs van Schoolmelk dalen. 
Omdat de exacte hoogte van de subsidie op 
dit moment nog niet bekend is, kunnen wij 
nog geen nieuwe abonnementsprijs 
vaststellen. Naar verwachting zullen wij in juni 
2017 zowel u als de ouders hierover 
informeren. 
  
Vriendelijke groeten, 
Team Schoolmelk 
 


