
 

Van de directeur 
As vrijdag krijgen de kinderen uit groep 2 t/m 
6 hun rapport mee. Wij bieden dit jaar voor 
het eerst de mogelijkheid om nog de laatste 
vragen over dit rapport te stellen op 
woensdag 5 juli. Indien alles duidelijk is kunt u 
dit gesprek overslaan. Naast de deur van de 
klas hangt vanaf vrijdag een intekenlijst. 
Herinnering: Twee weken geleden hebben wij 
in de nieuwsbrief aangekondigd te gaan 
staken op 27 juni  2017. De school zal een uur 
later open zijn.  
Na de bekendmaking van het vakantierooster 
voor schooljaar 2017/18 heb ik van een aantal 
ouders vragen gekregen over de hoeveelheid 
vrije dagen. Om deze reden een extra stukje 
uitleg over de totstandkoming.  
Alle basisscholen in Nederland maken ten 
minste 7.520 uur onderwijs, verdeeld over 
acht schooljaren. Gemiddeld is dat 940 uur 
per jaar. Ook de bekostiging vanuit de 
overheid is daarop gebaseerd. Een aantal 
vakanties zijn middels de landelijke 
vakantiespreiding (midden, zuid of noord) 
gepland. Daarnaast zijn er regioafspraken met 
Schiedam, Vlaardingen en Maasluis om te 
voorkomen dat gezinnen met kinderen op 
verschillende scholen ook verschillende 
vakanties hebben. Het schoolbestuur 
informeert de MR over deze afspraken via de 
GMR. De ruimte die dan nog overblijft voor de 
school wordt door de directie ingevuld en 
voorgelegd aan de MR. Ouders kunnen daar 
hun invloed op uitoefenen. De leerkrachten 
van Het Windas zullen volgend schooljaar 954 
uren maken met de kinderen. De overige tijd 
zal dus vakantie of studiedagen zijn. 
 

In deze laatste nieuwsbrief wens ik alle 
kinderen en ouders een super goede vakantie 
toe. Vakantie vol ontspanning, nieuwe 
inzichten, een mooi boek, bijzondere plekken, 
veel tijd voor elkaar en weinig ’moeten’!  

 

 
 
 
Ruimtevaartkaartje Albert Heijn 
Er staat een doos bij de hoofdingang om je 
dubbele ruimtevaartkaartjes in te doen. 
De dubbele ruimtevaartkaartjes gaan naar 
stichting het vergeten kind: kinderen die niet 
thuis wonen en geen eigen ruimtevaartboek 
kunnen kopen. 
Als je kaartjes op volgorde liggen, doe er dan 
een elastiekje om. 
Met vriendelijke groet, Joris Klink 5b OBS Het 
Windas. 

 
 
 
 

Agenda 

27 juni  Staking team Het Windas 08.30 – 09.30  
28 juni  Juffen- en meestersdag voor groepen 1 t/m 8 
30 juni  Rapporten mee groepen 2 t/m 6 
3 juli  14. 00 uur Kennismaking nieuwe klas! 
7 juli  Kinderen vrij 
10 juli – 18 augustus zomervakantie! 
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Bijenexcursie groepen 3 
Maandag 26 juni zijn de groepen 3 op 
Bijensafari geweest op N.M.E-centrum 
de Harrewegh. De kinderen gingen in 
groepjes o.l.v. een hulpouder of -
grootouder op pad. Er waren 
verschillende activiteiten klaargezet. Bij elke 
activiteit was  een letter te verdienen. Samen 
vormden de letters een woord. De activiteiten 
bestonden o.a. uit puzzels, microscopen en 
het maken van een echt kaarsje van bijenwas. 
Zo hebben ze van alles geleerd over 
de  honingbij, de bijenkoningin, nectar en 
stuifmeel, bijenwas  en de bijenkorf. De 
kinderen hebben ook de taal van de bijen 
geleer; de bijendans!  
Onderdeel van de activiteiten was ook de 
safari in de tuin van het N.M.E.-
centrum. Verkleed als een echte imker konden 
de kinderen  de bijenkorven van heel dichtbij 
bekijken.  
Het was een hele geslaagde excursie. 
Hulpouder en hulpgrootouders, bedankt! 
 
 
Bibliotheeknieuws 
De bibliotheek op Het Windas is inmiddels al 
weer een half jaar in gebruik. Met succes. 
Dankzij een groepje zeer enthousiaste 
ouders kunnen de kinderen 2 x per week hun 
boek ruilen of verlengen. Volgend jaar gaan 
we starten met het mee naar huis nemen van 
de boeken. Weer een nieuwe stap voor onze 
bibliotheek. Om volgend jaar alles net zo goed 
te laten verlopen als het afgelopen half jaar, 
zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders, opa 
of oma’s die onze groep biebouders komt 
versterken.   
  
Voor meer informatie of om uzelf op te geven, 
kunt u contact opnemen met Rosemarie van 
den Berg.  
 

 
Schoolreis   
Heeft u zich al opgegeven om te helpen bij de 
schoolreis volgend schooljaar? 

 

Gevonden voorwerpen 
Nog twee weken heeft u de tijd om in de bak 
met gevonden voorwerpen te komen kijken. 
Die is weer aardig gevuld met allerhande 
kledingstukken, bekers, bakjes, gymtassen 
enz!  Spullen met een naam erop proberen we 
terug te geven.  
In de zomervakantie worden alle spullen die 
niet opgehaald zijn en er nog netjes uitzien, 
weggebracht naar het kringloopcentrum. 
 
Nieuws uit de kleutergroepen 
Na ons geslaagde thema " Vlinders" schakelen 
we deze week over naar de schoonmaak van 
alle materialen waar de kleuters het afgelopen 
schooljaar jaar mee gespeeld hebben; een 
hele klus. Fijn dat er zoveel ouders een handje 
meehelpen! Brengt u het voor de vakantie 
weer schoon terug? Alvast dank!  
 
De laatste schooldag, donderdag 6 juli, mogen 
de kleuters de hele dag eigen speelgoed 
meenemen om in de klas mee te spelen, net 
alsof het speelgoedmiddag is.  
 
De luizenzakken moeten leeg voor de 
vakantie; graag alle spullen van uw kind 
uiterlijk donderdag mee naar huis nemen. 
Groep 2 krijgt op vrijdag 30 juni het rapport 
mee, en volgende week woensdag het 
plakboek. Geeft u uw kind hiervoor een tas 
mee naar school!  
 
Juf Wineke loopt met krukken en is op 
sommige dagen in de ochtend op school 
aanwezig om administratieve klusjes te doen. 

 
De top 10 van groep 7  
Deze dingen vonden we het leukst van heel 
het schooljaar in groep 7. Deze top 10 hebben 
we met alle leerlingen van groep 7 
samengesteld.  
1. Schoolreisje Archeon  
2. Project Superschool  
3. Verstoppertje in het schoolgebouw  
4. Films kijken in de klas  
5. Kerstdiner groep 7  
6. Cultuurcarrousel  
7. Lange gymlessen  
8. Windasreisbureau  
9. Het gebouw aan de Schiedamseweg 
10. Waterfeest 
 


