
 

Van de directeur 
Lente in de lucht, kikkervisjes en een kom en 
er waren lammetjes in de voetbalbak. Het is 
weer genieten van de natuur om onze school 
die ons zo’n fris gevoel geeft.  We genieten 
ervan met de natuurlessen en met rekenen en 
taal werken we net zo hard als anders. Met De 
nationale buitenlesdag was het daarom extra 
genieten! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Voor ons buitenlokaal is de fundering klaar en 
gaan we verder met bouwen zodat we over 
een paar weken nog meer buiten kunnen 
leren! 

 
 
Eindtoets: 
Alle kinderen in groep 8 zijn verplicht om een 
eindtoets te maken. Welke eindtoets dat is, 
besluit de school. Op Het Windas is gekozen 
voor de adaptieve Centrale Eindtoets van 
CITO. We hebben voor deze toets gekozen, 
omdat hij past bij ons onderwijs. Onze 
kinderen zijn gewend aan de opgaves van Cito. 
Ze maken deze toetsen al vanaf groep 3. En 
ook digitaal toetsen is vanaf groep 4 normaal 
voor onze kinderen. Het adaptieve aan deze 
toets maakt dat de kinderen een toets krijgen 
die past bij hun ontwikkeling, met op niveau 
aangepaste vragen. Daardoor kunnen ze laten 
zien waar ze goed in zijn. Er verschijnt per 
scherm ook maar één opgave waardoor 
kinderen zich goed kunnen focussen. 
Spannend? Altijd een klein beetje, maar onze 
kinderen, de ouders en wij weten al heel goed 
wat ze kunnen omdat ze al een voorlopig 
advies in groep 7 hebben gekregen en een 
eindadvies in groep 8. In dit advies kijken we 
naar wat een kind naast zijn schoolprestaties 
ook nog meer kan.  
 

Agenda 
17,18,19 april  Cito Eindtoets groep 8 
25 april   spelletjesochtend groepen 1/2 en 8 
26 april   ’s ochtends Koningsspelen 2018 Het Windas 
26 april    ‘s middags vrij 
27 april   Koningsdag iedereen vrij 
30  april t/m 11 mei Meivakantie 
28 mei   Nieuwsbrief nr. 13 

Nieuwsbrief  17 april 2018  

Jaargang 19 nr. 12 

 



 

 
 
 
 
Vandaag maken onze groep acht-leerlingen 
het eerste gedeelte van de toets. En maken de 
kinderen deze toets beter dan verwacht, dan 
zullen we het eindadvies heroverwegen.  
De klassenouders van groep 7 en 8 hebben 
voor de kinderen een succesfles met water 
gemaakt met een mooie tekst! 

 
 
Herfstvakantie 2018 
Veel ouders willen zijn nieuwsgierig naar het 
vakantierooster van volgend schooljaar. Hij zal 
in de volgende nieuwsbrief volledig 
verschijnen. Om de ouders die nu al ver 
vooruit willen kijken tegemoet te komen, nu 
alvast de herfstvakantie van 2018: 
Maandag 15-10-’18 t/m vrijdag 19-10-’18 
studieweek 
Maandag 22-10-’18  t/m vrijdag 26-10-’18 
herfstvakantie 
 
Van de kleutergroepen 
Het thema “jonge dieren” is inmiddels 
succesvol afgesloten met een bezoek aan de 
kinderboerderij.  Tot de meivakantie 
introduceren we ons nieuwe thema “Wij gaan 

op vakantie” door met de kleuters 
verschillende manieren van reizen en 
vakantiebestemmingen te verkennen. Wellicht 
doen ze al nieuwe ideeën op in de komende 
vakantie en kunnen ze dit na afloop in de klas 
vertellen. We zijn blij met alle folders, 
plattegronden, kaartjes enz. die met de reis of 
vakantiebestemming te maken hebben. 
Omdat je met dit thema letterlijk en figuurlijk 
alle kanten op kan, werken we hierover tot 
vlak voor de zomervakantie.  De 
spreekbeelden “Z” (zon, zee, zand, zwemmen) 
en L (land, lucht) komen aan bod. 
De weersvoorspelling zegt dat het de 
komende dagen zeer zonnig wordt; een 
vriendelijk verzoek om uw kind in dat geval ’s 
ochtends thuis al in te smeren met een 
zonnebrandcrème met passende 
beschermingsfactor. 
Om te voorkomen dat uw kind zich tijdens het 
buitenspelen bezeert: stuur hem/haar liever 
niet met dunne plastic teenslippertjes naar 
school. 
 
“Lentekriebels” Groepen 4. 
Na het lange paasweekend mochten de 
groepen 4 op excursie. Woensdag groep 4b en 
donderdag was groep 4a aan de beurt. 
Wat hadden we veel te ontdekken bij het 
NME-centrum! Het thema was 
“Lentekriebels”. Toen we aankwamen werd de 
groep direct aan het werk gezet: de schapen 
en de lammetjes mochten vanuit de stal de 
wei in. De kinderen gingen zó staan, dat de 
dieren precies wisten welke kant zij uit 
moesten lopen. De beestjes hadden het naar 
hun zin in de wei en maakten vrolijke 
sprongetjes. 
Eenmaal binnen in het NME-centrum kwamen 
we erachter wat er nu zoal gebeurt met de 
natuur wanneer het lente is, dit door middel 
van doe-opdrachten. Onder een microscoop 
hebben we van heel dichtbij kunnen bekijken 
hoe een vlinder eruitziet. Zo zagen wij 
bijvoorbeeld dat een vlinder een lange tong 
heeft, die hij gebruikt om de nectar uit de 
bloem te kunnen zuigen. Net een rietje dus! 
Maar ook hoe een plantje kan groeien uit een 
bolletje of uit een bruine boon. Naast de 
lammetjes hebben we nog een aantal jonge 
dieren gezien: twee kalfjes, kuikentjes en 
kikkervisjes. Uiteraard zijn de kinderen ook 
naar buiten geweest om de eerste bloemen te  



 

 
bewonderen. Het was een leerzame en leuke 
ochtend. 
 

Gevonden voorwerpen 
Jasje, tasje, beker, broodblik kwijt? U kunt 
altijd komen kijken in de rode mand bij de 
voordeur van het hoofdgebouw. Daar 
verzamelen wij alle gevonden voorwerpen. In 
de meivakantie wordt de bak weer geleegd. 
De spullen die na de Koningsspelen gevonden 
worden, bewaren we nog even tot na deze 
vakantie. Als de naam van uw kind op 
zijn/haar spullen staat, is de kans groot dat 
het bij de eigenaar terugkomt.    
 
Prentenboek  
De kinderen van groep 3 hebben geluk. Alle 
kinderen krijgen een exemplaar van het 
prentenboek ‘Ik hou van jou tot aan de maan 
EN TERUG’ cadeau. Dit cadeau wordt door 
school aangeboden.   
Wij vinden het belangrijk om het leesplezier 
bij kinderen te stimuleren. De komende 2 
weken lezen we het prentenboek in de klas. In 
de meivakantie mogen de kinderen het 
prentenboek mee naar huis nemen. Thuis 
kunnen zij het boek samen lezen en/of aan 
papa, mama, opa, oma, broertjes, zusjes en 
misschien zelfs de poes voorlezen! Bij het 
prentenboek horen een paar leuke 
opdrachtjes. Deze opdrachtjes kunnen de 
kinderen na de vakantie presenteren.   
  

 
 

 
Schoolvoetbal meisjes groep 8 
Woensdag 28 maart 
Bij het schoolvoetbal van de meisjes groep 8 
was het erg slecht weer. We hebben alle 
wedstrijden gespeeld in slecht weer. Ook was 
het erg koud. Maar toch hebben we 3 
wedstrijden gewonnen en er 1 gelijkgespeeld, 
waardoor we door waren naar de finaledag 
van Schiedam. We hebben de wedstrijden zo 
gespeeld: Windas 2 (ons team) – Ababil: 4-0. 
St. Jozefschool - Windas 2: 0-3. Windas 2 - De 

Vlinder: 2-0. Windas 2 - De Regenboog: 0-0. 
We zijn erg blij dat we door zijn gegaan naar 
de finaledag. 
Geschreven door: Amy Zoetmulder, groep 8.   

 
Woensdag 4 april 
De finaledag van Schiedam was heel spannend 
voor Het Windas. We hadden de 
eerste wedstrijd tegen De Peperklip met 1-0 
gewonnen, de tweede wedstrijd was 0-0 
tegen St. Bernardus en om eerste te worden 
moesten we met 4-0 winnen tegen 
Willibrordus, dit werd 3-0 en daarom  hadden 
we een gelijk puntenaantal en doelsaldo met 
St. Bernardus. We moesten penalty's nemen 
voor de eerste plek. Dit verloren we tegen St 
Bernardus. Daarna moesten we een wedstrijd 
spelen voor de 3/4e plek tegen De Vlinder. 
Deze wedstrijd hebben we met 4-0 gewonnen. 
Aan het einde kregen we de beker voor de 3e 
plek.  
Geschreven door: Tania en Valerie van gr. 8.  
 
 
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN  groep 7 
en 8 
Op 21 maart 2018 kregen de kinderen van 
Schiedam de kans om hun stem uit te 
brengen. Daar was het Jeugdjournaal ook bij 
en Studio Pluis. Tijdens het stemmen op ons 
schoolplein was het best druk, 4 verschillende 
scholen waren aanwezig. 
Dit waren de stappen die we moesten doen. 
STAP 1 JE KRIJGT EEN STEMKRANT. 
STAP 2 JE KRIJGT EEN FILMPJE TE ZIEN. 
STAP 3 JE MOET DE KRANT LEZEN EN 
OPDRACHTEN MAKEN. 
STAP 4 JE LOOPT HET GEBOUW UIT. 
STAP 5 JE MOET HEEL LANG IN DE RIJ STAAN. 
STAP 6 JE KRIJGT EEN STEMBLAD. 
STAP 7 JE VULT HET STEMBLAD IN. 
STAP 8 JE STOPT HET IN DE STEMBUS. 
KLAAR IS KEES 
 



 

 
 
 
 
De top 3  
1. SP 
2. GROENLINKS 
3. DENK  
Auteurs: Yuno (gr 7) en Jamie (gr 8) 
 
Groep 7 naar de Aleidazaal 
We zijn met heel de klas naar de Aleidazaal 
geweest. Hoe we daar waren gekomen was 
met de tram. De juffen hebben tramkaartjes 
geregeld. In de tram moesten we met drie 
kinderen op 2 stoelen zitten. Toen we daar 
aankwamen, zagen we een héél groot gebouw 
en dat was natuurlijk de Aleidazaal. Toen we 
binnenkwamen gingen Minke en Devon zich 
voorbereiden, omdat ze vertegenwoordigers 
van onze klas waren. We hebben veel geleerd 
over bijvoorbeeld: Milieu, Pesten, Mantelzorg, 
Discriminatie en Armoede. Dat vinden we 
natuurlijk allemaal heel erg dat dat gebeurt, 
daarom willen wij er iets aan doen. Er lagen 
kaartjes op de stoelen, dat waren 
stemkaartjes. Je kon stemmen op de vragen 
die de Wethouders vroegen. Niet alleen de 
vertegenwoordigers konden stemmen, ook de 
leerlingen van andere scholen konden 
stemmen. Toen we daarmee klaar waren 
gingen we weer naar school met de tram. 
Denley en Medina uit groep 7 
 
Koningsspelen 2018 
Dit jaar hebben wij de Koningsspelen 2018 op 
donderdag 26 april in de ochtend. In de 
middag zijn de kinderen vrij. Net als vorig jaar 
vieren we dit feest op de cricketvelden van 
Excelsior’20.  
Natuurlijk krijgt u nog een informatiebrief, 
maar belangrijk om te weten is dat u uw kind 
komt brengen en halen op de cricketvelden 
van Excelsior’20. Deze cricketvelden zijn slecht 
bereikbaar met de auto (u riskeert een boete), 
maar wel goed te bereiken te voet en met de 
fiets.  
De kinderen van de Mundo worden gebracht 
en gehaald.  
 
 
 
 

Hulpouders Koningsspelen gevraagd 
Ook kunnen we nog steeds hulpouders, opa’s 
en /of oma’s gebruiken om te helpen bij de 
Koningsspelen. U kunt zich opgeven bij 
meester Harry, of via het nieuwsbericht op 
onze Windasapp. 
 

 


