
 

Van de directeur 
Vorige week heeft het team een nieuwe 
aardrijkskunde-, geschiedenis- en 
natuur/techniekmethode gekozen. We zullen 
dit jaar starten met twee thema’s van de 
nieuwe aardrijkskundemethode Meander. 
Volgend jaar zullen we starten met de nieuwe 
geschiedenis- en natuur/techniek-
methode: Brandaan en Naut. We hebben 
voor deze methode gekozen omdat er 
vakspecifieke kennis wordt opgebouwd en 
deze kennis in vaardigheden wordt omgezet. 
Dus niet alleen leren over de wereld, maar 
ook onderzoeken en ervaren hoe de wereld 
werkt. Het Windas gelooft erin dat de 
combinatie van leren én doen zorgt voor een 
hoger leerrendement. Ik verwacht binnenkort 
veel enthousiaste kinderen, maar kunt u daar 
niet op wachten of zit uw kind nog in de 
onder- of middenbouw, kijk dan zelf alvast op 
de website:  www.nautmeanderbrandaan.nl  
 
Vanaf komend schooljaar zal het kabinet extra 
geld beschikbaar stellen voor de werkdruk in 
het onderwijs. PO in Actie is blij met het 
werkdrukakkoord, maar noemt het een eerste 
stap. De estafettestakingen in het primair 
onderwijs zijn nog niet van de baan. 
Basisschooldocenten in Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland staakten 14 maart.   
De scholen mogen zelf bepalen op welke 
manier hun werklast wordt aangepakt. Samen 
met de MR zal het team een aantal opties 
onderzoeken die zowel de leerkrachten maar 
ook zeker de kinderen van Het Windas ten 
goede komt.   
Het lijkt me leuk om de ouders middels deze 
nieuwsbrief ook een inkijkje te geven in hoe 
de leerkrachten samenwerken. Op Het Windas 
werken de leerkrachten nu vooral in 

leerteams. In deze leerteams (onder-, midden- 
en bovenbouw) zitten alle leerkrachten. 
Centraal staan onderzoeksvragen uit de 
praktijk. Het doel is dat er heel goed 
lesgegeven wordt aan alle kinderen. 
Hiervoor moet de vakkennis bijgehouden 
en gedeeld worden. Door de uitwisseling van 
kennis en deze met elkaar te vertalen naar de 
praktijk, hebben onze juffen en meesters veel 
regie op hun dagelijkse praktijk.   
 
Nieuws van de kleuters 

Het (school)tuin seizoen is weer begonnen!  
Dinsdag 13 maart hebben alle kleuters 
aardappeltjes gepoot en ze kunnen niet 
wachten om deze te oogsten en er frietjes van 
te bakken. Alleen dat duurt nog wel even… 
Vanaf vorige week dinsdag gaan de kleuters 
weer om de week naar de tuin. Het nieuwe 
schooltuinteam kan nog extra handen 
gebruiken, dus als u nog een dinsdagmiddag 
vrij heeft, laat het ons weten!  
 

 
 
 
 
 
 

Afgelopen vrijdagochtend zijn alle kleuters, 
met begeleiding van de kinderen uit groep 8, 
naar de kinderboerderij geweest. Dit in het 
kader van ons thema ‘jonge dieren’. Dit thema 
wordt nu langzaam afgebouwd.   
Ons volgende thema wordt: ‘Ik ga op 
reis’. Heeft u thuis nog oude koffers, 
badlakens, kleine tentjes, reisfolders, oude 
paspoorten, vliegtickets of andere dingen die 
met reizen/op vakantie gaan te maken 
hebben, dan zijn wij er heel blij mee.  

Agenda 
27 maart  nieuwsbrief nr. 11 
28 maart   paasfeest 
29 maart  studiedag alle kinderen vrij 
30 maart   iedereen vrij Goede Vrijdag 
2 april    2de paasdag iedereen vrij 
3 april    studiedag alle kinderen vrij 
16 april   nieuwsbrief nr. 12 
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Nieuws uit groep 3  
De kinderen in groep 3 maken momenteel 
grote sprongen. Iedere dag wordt er weer 
hard gewerkt. Momenteel werken de 
kinderen in kern 8 van de methode Veilig 
Leren Lezen.    
 
Thema kern 8: Wat kan jij?  
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ 
gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het 
buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het 
wordt een groot feest met verkleedpartijen en 
toneelstukjes. De leerlingen van de maan-
aanpak lezen vervolgens een verhaal over hoe 
oma een taart had willen bakken en de 
leerlingen van de zon-aanpak maken kennis 
met de boze buurman van oma. Woorden die 
aan bod komen zijn onder andere: je 
verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, 
rommelen, verlegen, wennen en de 
slaapkamer; maar ook: het applaus, je adem 
inhouden, toneelspelen en optreden.  
Momenteel zijn alle kinderen druk in de weer 
met het voorbereiden van een optreden.   
 
Woordtypen in kern 8: lezen en spellen  
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:  
woorden van één lettergreep die beginnen én 
eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;  
woorden van één lettergreep die eindigen op  
-b of -d, zoals: web en goud;  
woorden van één lettergreep die eindigen op   
-nk, zoals: bank;  
woorden van één lettergreep die eindigen op  
-ch(t), zoals: lach en bocht;  
woorden van één lettergreep die beginnen 
met een schr-, zoals: schrift;  
verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: 
muisje, boompje en stoeltje;  
woorden van één lettergreep die eindigen op  
-a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.  
 
Spelling  
Verder werken we in deze kern toe naar het 
goed kunnen schrijven van: woorden van één 
lettergreep die beginnen met of eindigen op 
twee medeklinkers, zoals: stal en wesp;  
eenvoudige samenstellingen van twee 
lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;  

woorden van één lettergreep die beginnen 
met sch-, zoals: schaap;  
woorden van één lettergreep die eindigen op  
-ng, zoals: bang.  
  
De Fiepbus  
Op 17 december 2016 is het 100 jaar geleden 
dat Fiep Westendorp werd geboren. Het werk 
van de illustratrice is nog altijd springlevend. 
Haar tekeningen hebben al vele generaties 
een bijzondere plek in de harten van jong en 
oud. Dat verdient een groots en bijzonder 
feest.  

 
De vrolijk gedecoreerde dubbeldekkerbus 
maakte het ook voor de kinderen van Het 
Windas mogelijk de verjaardag van Fiep te 
vieren.   
Op donderdag  8 maart hebben de groepen 3 
en 4 een bezoek aan de Fiepbus gebracht. Het 
rijdende kunstwerk is maar liefst 9,5 meter 
lang en meer dan 3,5 meter hoog! Op de 
benedenverdieping van de bus konden de 
kinderen in een doolhof op avontuur in de 
wereld van Fiep Westendorp. Er waren allerlei 
spelletjes en bekende Fiepkarakters te vinden. 
Op de bovenverdieping konden de 
kinderen op de bankjes plaatsnemen om daar 
spelletjes te spelen, te knutselen en te 
tekenen.  
De kinderen hebben zich goed vermaakt!  
  
 Afval the game  
In de groepen 6 doen we dit ook deze keer 
weer mee met ‘Afval the game’. Bij dit project 
van de kleine ambassade in samenwerking 
met Irado gaat het om het scheiden van afval. 
Deze editie gaat het vooral over het inzamelen 
van elektrische apparaten.  
 



 

Ook ander afval wordt gescheiden. Tijdens de 
gastles hebben de kinderen geleerd welk afval 
in welke afvalbak hoort. 
Heeft u defecte elektrische apparaten, dan 
kunt u deze in de gele container op het 
hoofdgebouw doen. Maar ook als u afval 
scheidt in het afval apartpunt bij de 
Koekoekslaan, dan wordt dit meegeteld voor 
onze school. 
De kinderen kunnen bij u langskomen om te 
vragen of u ook mee wilt doen. Voor al deze 
acties kunnen we als school punten verdienen. 
Als we aan het eind van de wedstrijd (25 april) 
de meeste punten blijken te hebben, dan 
winnen we een mooie prijs! Helpt u mee? 
 

 
 
 
Klasselunch 
Donderdag 22 maart hebben de kinderen van 
groep 8 geluncht op school. Bovendien was dit 
een gezonde lunch, gesponsord door Albert 
Heijn! 
 

 
 
  

Voetbal jongens groep 6 

Vorige week woensdag begonnen Colin, 
Tieme, Etka, Pieter, Mehmet, Haris,  
Brendan, Yanik, Raoul, Emir, James en Ümit uit 
groep 6 vol goede moed aan het 
schoolvoetbaltoernooi. Er moest gespeeld 
worden tegen Ababil, De Vlinder, Montessori 
en De Singel. Beter getraind dan vorig jaar en 
voorzien van een plan van aanpak gingen ze 
het veld op. Helaas bleek al gauw dat de 
gekozen tactiek niet het gewenste resultaat 
bood. Mede doordat beide teams in 
donkerblauw speelden, ontstond er 
verwarring op het veld. Nadat er een team 
tijdens de wedstrijd van gele hesjes werd 
voorzien ging het beter, maar meer dan een 
gelijkspel zat er niet in.  
In de pauze werd de energie weer wat 
aangevuld met heerlijke boterhammen, 
snoep, chips en drinken van de aanwezige 
moeders en vaders. Daarna begonnen we aan 
wedstrijd twee. Helaas werd deze wedstrijd 
verloren, ondanks dat er op het veld al beter 
werd samengewerkt dan in de eerste 
wedstrijd. Toppunt van de wedstrijd was wel 
de blijdschap van Pieter toen Het Windas een 
doelpunt scoorde. Hij trok spontaan zijn shirt 
uit en begon een rondje op het veld te 
rennen!   
In de derde wedstrijd werd er een schitterend 
doelpunt gescoord door Tieme. Hij was zelf 
verbaasd over zijn eigen schot. ‘Dit lukt me 
normaal nooit’, zei hij tegen juf Saskia.  
Het grote enthousiasme van het team heeft er 
helaas niet voor gezorgd dat we een van de 
wedstrijden hebben kunnen winnen. Gelukkig 
hebben de jongens dit sportief opgenomen en 
hebben ze zichtbaar genoten van de tijd die ze 
met elkaar konden doorbrengen.   

 
 
 



 

Schoolvoetbal groep 7/8 jongens 
Woensdag 21 maart nam een samengesteld 
team uit groep 7 en 8 deel aan het 
schoolvoetbaltoernooi. De mannen hebben 
goed gespeeld en in de laatste pot een hard 
bevochten overwinning behaald. Tijdens de 
wedstrijden werden de jongens 
aangemoedigd door ouders en de meiden van 
groep 8, wat een support!  
 

  

  
Schoolvoetbal meisjes groep 7 
Woensdag 21 maart hebben de meiden uit 
groep 7 meegedaan aan het schoolvoetbal 
toernooi. Medina, Luna, Donna, Bente, 
Kaoutar, Melike en Danique begonnen de 
eerste wedstrijd goed en wonnen met 3-0 
waarbij Bente ze alle drie had gescoord! 
Donna begon als keeper. Van tevoren waren 
de posities bepaald en iedereen voerde haar 
taak goed uit! Helaas was de volgende 
wedstrijd tegen De Klinker net iets te moeilijk 
(met veel voetbalsters in het team). Er werd 
met 2-0 verloren. De volgende wedstrijd werd 
een stuk spannender en zou bijna in een 
gelijke stand eindigen, maar net voor tijd werd 
er gescoord door De Peperklip en verloren we 
de wedstrijd met 3-2. Helaas geen 1ste  
geworden, maar dat mocht de pret niet 
drukken, want de dames hadden er zeker 
plezier in! Op naar volgend jaar, nieuwe 
kansen! 

 


