
 

 

Parkeren 
Met veel verbazing hebben ook wij gezien dat 
er ondanks dat we weinig 
parkeermogelijkheden hebben in de directe 
omgeving van de school, er toch 
parkeerplekken zijn verwijderd. Dit geeft 
echter geen reden om dan maar de auto te 
parkeren op verboden plekken. Langs het 
water en op stoepen mag gewoon niemand 
parkeren, ook niet voor even. De wijkagent 
ziet zich dan ook genoodzaakt om na vele 
waarschuwingen bekeuringen te gaan 
schrijven.  
Elke dag denkt een ouder wel dat hij of zij de 
uitzondering mag zijn. Dat mag niet!  
Dit zorgt voor veel onrust en vooral voor 
onveilige situaties voor ouders en kinderen. 
Parkeren op de stoep, even de kinderen 
uitlaten voor de ingang van het plein, 
parkeren op het gras etc. Het kan toch niet 
zijn dat wij elke dag ouders aanspreken over 
hun gedrag in het verkeer rondom Het 
Windas? 
In de omliggende straten hebben we nog 
genoeg parkeermogelijkheden. 
 
Nieuws van juf Coraline 
Inmiddels is juf Coraline bezig met haar laatste 
kuur van een reeks chemokuren. Het is erg 
zwaar voor haar, maar zoals we haar kennen is 
ze zeer positief, Sterkte juf Coraline! 
 
 
Parro 
In groep 6 is een proef gestart met de app 
Parro. In deze app kunnen ouders en 
leerkrachten snel met elkaar communiceren in 
een veilige afgeschermde omgeving. U moet 
hier denken aan;  

 
Foto’s waar groep 6 mee bezig is, korte 
mededelingen van en naar ouders, 
doktersbezoeken, ziekmeldingen, vragen over 
het huiswerk etc. Weg zijn de zorgen van 
verloren briefjes. 
Voorlopig zijn we zeer enthousiast gestart en 
hopen we dat deze app ons zal helpen om nog 
beter te communiceren met elkaar. 
 
De nieuwe bibliotheek! 
Afgelopen weken is er heel hard gewerkt aan 
de inrichting van de bibliotheek. Niet alleen 
door de mensen van de bibliotheek maar ook 
door een aantal ouders. Deze ouders hebben 
geholpen met het inscannen van de boeken 
en het schoonmaken van de 
bibliotheekruimte.  

 
 
Op 9 december gaan de kinderen voor het 
eerst echt een boek lenen. Vanaf die dag 
kunnen de kinderen 1 of 2 x in de week op 
dinsdag of vrijdag onder schooltijd een boek 
uit zoeken. 
Sinterklaasfeest! 
Maandag 5 december komt Sinterklaas op het 
Windas, maar het is dubbel feest! Op deze dag  
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wordt de bibliotheek officieel geopend door 
niemand minder dan Sinterklaas! 
De kinderen worden om 8.20 uur in hun klas 
verwacht met hun jassen aan. Samen met de 
leerkracht lopen de kinderen naar het pad 
langs de school en gaan daar op de 
afgesproken plek staan. Vol verwachting 
wachten wij dan op de aankomst van de Sint 
en de Pieten. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. Anders dan 
voorgaande jaren verzoeken wij u om op het 
gras aan de slootkant te gaan staan. Na de 
aankomst opent Sinterklaas, samen met de  
directeur van de stadsbibliotheek onze 
prachtige bibliotheek. 
We maken er een feestelijke dag van! 
 
 
Schoolkeuzemarkt 
De scholen voor Voortgezet Onderwijs uit de 
regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en 
Maasland hebben besloten om vanaf dit 
schooljaar over te gaan tot een 
gemeenschappelijke schoolkeuzemarkt. Een 
markt waarbij leerlingen van groep 8 en hun 
ouders zich bij voorkeur samen kunnen 
oriënteren op het brede aanbod van het 
voortgezet onderwijs. 
Op maandag 21 november vond deze 
schoolkeuzemarkt plaats. Op de markt kregen 
leerlingen en ouders op één plaats en op één 
dag alle informatie die zij in eerste instantie 
nodig hebben. 
De leerlingen uit groep 8 hebben hun 
voorlopig advies in de week van 31 oktober 
gekregen, zodat zij ruimschoots de tijd hadden 
om zich samen met hun ouders te oriënteren 
welke scholen van voortgezet onderwijs bij 
het voorlopig advies passen. De 
schoolkeuzemarkt kon zo heel gericht bezocht 
worden. 
Diana Avezaat 
 
Knutselen voor het goede doel. 
Ook dit jaar steunt het Windas weer een goed 
doel. 
Wij zijn op zoek naar kralen voor het maken 
van kralenkettingen. 

U kunt ze afgeven bij de hoofdingang in een 
klaarstaande bak. 
Voor onze kerstviering willen we graag zoveel 
mogelijk ‘Elsa (Frozen) jurkjes’ lenen. Kunt u 
ons helpen? U kunt ze afgeven bij meester 
Harry in groep 6 

 
 
 
Nieuws van de kleuters 
De spanning zit er weer in: Sinterklaas is in het 
land! Met veel enthousiasme zijn de kleuters 
al 2 weken bezig met  het thema Sinterklaas. 
Zoals u misschien al heeft gezien, spelen de 
kinderen in de huiskamer van de Sint in de 
kleuterhal.  

 
 
Hier passen en meten ze met inpakpapier. Het 
valt nog niet mee om speelgoed als 
knuffelberen, ballen of sambaballen in te 
pakken. Er worden meters en meters 
inpakpapier gebruikt, dus als u nog een 
rolletje over heeft: het is bij ons meer dan 
welkom! 
In iedere kleutergroep wordt ook samen met 
de kinderen een eigen hoek bedacht en 
ingericht: een stoomboot, een kasteel, ... De 
inbreng van de kleuters vinden we heel 
belangrijk. 
We leren dit thema de spreekbeelden /S/ van 
Sint en /P/ van Piet en besteden veel aandacht 
aan ‘fijn samen lezen’. Afgelopen weken 
hebben ze namelijk 2 filmpjes gezien hoe een 
Piet de school in kwam met zijn vergrootglas 
‘op zoek naar iets….’. Maar naar wat? Heeft 
het iets met de nieuwe bibliotheek te maken? 
De kinderen vinden het enorm spannend! 
 



 

 

 
 
 
 
Nog even een kleine winterse opmerking: ook 
al wordt het nu wat kouder, we gaan iedere 
dag met de kleuters naar buiten. Denkt u er 
alstublieft aan uw kind lekker warm aan te  
kleden? Wat te warm is, kan altijd uit, maar 
andersom is lastig. 
Zoals enkele ouders al hebben opgemerkt 
starten we de dag bij de keuters op sommige 
dagen niet meer in de kring. De kinderen 
mogen aan tafel een werkje kiezen dat de 
leerkrachten hebben neergezet. Zo starten we 
de dag met een vrije situatie. Als iedereen 
aanwezig is gaan we na ongeveer 15 minuten 
wel in de kring om de dag te starten. De  
concentratie die kinderen hebben in de kring 
is maar kort, op deze manier willen we de 
kringmomenten zo effectief mogelijk laten 
verlopen. Wanneer u hier nog vragen over 
heeft, kunt u natuurlijk altijd even bij de 
onderbouwjuffen terecht. 
 
De nieuwe bibliotheek! 
Afgelopen weken is er heel hard gewerkt aan 
de inrichting van de bibliotheek. Niet alleen  
door de mensen van de bibliotheek maar ook 
door een aantal ouders. Deze ouders hebben  
geholpen met het inscannen van de boeken 
en het schoonmaken van de 
bibliotheekruimte. Op 9 december gaan de 
kinderen voor het eerst echt een boek lenen. 
Vanaf die dag kunnen de kinderen 1 of 2 x in 
de week op dinsdag of vrijdag onder schooltijd 
een boek uit zoeken. 
 
Sinterklaasfeest! 
Maandag 5 december komt Sinterklaas op het 
Windas, maar het is dubbel feest! Op deze dag 
wordt de bibliotheek officieel geopend door 
niemand minder dan Sinterklaas! 
De kinderen worden om 8.20 uur in hun klas 
verwacht met hun jassen aan. Samen met de 
leerkracht lopen de kinderen naar het pad 
langs de school en gaan daar op de 
afgesproken plek staan. Vol verwachting 
wachten wij dan op de aankomst van de Sint 
en de Pieten. U bent van harte welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. Anders dan 
voorgaande jaren verzoeken wij u om op het 
gras aan de slootkant te gaan staan. Na de 

aankomst opent Sinterklaas, samen met de 
directeur van de stadsbibliotheek onze 
prachtige bibliotheek. 
We maken er een feestelijke dag van! 
 
Herfstexcursie 
De groepen 5 zijn pas naar het NMEcentrum 
geweest. Daar hebben zij heel veel geleerd 
over de herfst. We zijn begonnen met een 
herfstbingo, waarbij je moest voelen. Daarna 
zijn we in groepjes verder gegaan en 
hebben wormen vastgehouden en er over 
geleerd. Spinnen bekeken in het spinnenhotel. 
We mochten pompoensoep proeven. Veel 
geleerd over paddestoelen en schimmels, 
schimmels kunnen groter dan een walvis 
worden. Een spelletje kwartet met bomen en 
vruchten. Veel over het weer geleerd. 
Paddestoelen bekeken met een spiegeltje 
zodat je de onderkant goed kan zien (de 
sporen). Verder veel andere leerzame 
spelletjes en quizen.  

Het was weer erg leuk en leerzaam op de 
HarreWeg. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Sinterklaas surprises bovenbouw  
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben 
inmiddels lootjes getrokken voor de surprises. 
Het is de bedoeling dat elke leerling een 
cadeautje koopt van 5 euro voor de leerling 
die hij/zij getrokken heeft en dit verpakt in 
een leuke surprise. Ook maken ze een gedicht 
dat aan de onderkant op de surprise bevestigd 
wordt. Op de onderkant van de surprise 
duidelijk de naam van de ontvanger 
vermelden! Graag op woensdag 30 november 
en donderdag 1 december de surprises op 
school inleveren in een vuilniszak. 
 
Meten groep 5 B 

In groep 5b hebben we les gehad over omtrek 
en oppervlakte. We zijn er erachter gekomen  
dat op een oppervlakte van 1 vierkante meter; 
16 kinderen passen. Om deze kinderen op te 
sluiten hebben we gekeken naar de omtrek. 
Daarvoor zouden we een hek nodig hebben 
van 4 meter. Uiteindelijk is gelukkig niemand 
opgesloten en zijn we verder gegaan met de 
les! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


