
 

 

 
Nieuws van de directeur 
Tot wanneer mag je elkaar nog een goed 
nieuwjaar wensen? Onzin natuurlijk want 
elkaar iets goeds toewensen kan in mijn ogen 
altijd. Dus bij deze: een heel fijn 2017! 
Bij een nieuw jaar horen ook goede 
voornemens. Eén van die goede voornemens 
van onze school is op tijd met de lessen 
beginnen. Om 08.30 zal de deur van de klas 
ECHT dicht gaan, omdat de juf of meester dan 
aan de les kan beginnen. Kom dus op tijd. 
 
In de week voor de kerstvakantie is Het 
Windas bezocht door de onderwijsinspectie. 
Twee inspecteurs hebben de 
onderwijskwaliteit beoordeeld en daarover 
een verslag geschreven.  De 
conceptrapportage is inmiddels binnen en 
deze geeft, in onze ogen, een juist beeld van 
de kwaliteit van Het Windas. Op alle 
onderdelen is ‘voldoende’ gescoord en zelfs 
een flink aantal op ‘goed’.  
Een heel mooi inspectierapport om trots op te 
zijn. 
Natuurlijk staan er ook goede aanbevelingen 
in deze rapportage. Deze aanbevelingen liggen 
op de al ingeslagen weg van 
beleidsvoornemens en bevestigen dat we juist 
bezig zijn en goed onze interne kwaliteit 
kunnen monitoren. In de volgende 
nieuwsbrief zal ik een kort verslag maken van 
het definitieve inspectierapport. 
Afgelopen woensdag is het team weer hard 
aan het werk geweest om onze visie en missie 
verder uit te werken. 
 Een onderdeel dat klaar is wil ik graag 
presenteren in deze nieuwsbrief: de ideale 
professional en de ideaal verantwoordelijke 
ouder op onze school. Deze zijn op de 
ouderavonden door het team en door de  
 

  
ouders gemaakt. De ideale ouder is door onze 
professionals gecreëerd en de ideale 
professional op Het Windas door de ouders. 

 
Met dank aan Peter Guldemond (een ouder 
die de tekeningen heeft gemaakt) en de  MR 
ouders voor de samenvatting. 

Agenda 
19 januari   Schaatsen 
27 januari   spelletjesmiddag groepen ½ 
30 januari   Nieuwsbrief nr. 5 
20 feb – 3 maart  Voorjaarsvakantie 
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Nieuw van de kleuters 
Komende week starten de kleutergroepen 
met het veelzijdige thema ‘vervoer en 
verkeer’.    
We gaan uit van wat de kinderen zien en 
beleven in hun naaste omgeving. Hoe komen 
we naar school, wat zien we onderweg, welke 
vervoersmiddelen gebruiken we zoal en wat 
komt erbij kijken als we ons zelf vervoeren.   

 
Tot aan de voorjaarsvakantie staan zo veel 
mogelijk activiteiten in het teken van vervoer 
ter land, ter zee en in de lucht. We kiezen 
samen met de kleuters de vervoersmiddelen 
waar ze meer over willen weten, om verder 
uit te werken.   
De spreekbeelden “v “(vervoer) “a”, en “b” 
komen aan bod, waardoor we aardig wat 
woorden kunnen maken, zeker samen met de 
klanken die de kinderen al kennen.   
De schrijfdans die we gaan doen heet “De 
Trein”.   
Voor de techniek- en crealessen vragen we u 
om voor ons de volgende spullen te sparen; 
bakjes, kleine (kartonnen) doosjes en doppen 
van potten en flessen. Hiervoor komt een bak 
in de hal bij de hoofdingang. Alvast dank!   
Voor onze schaats- excursie aanstaande 
donderdagochtend, zijn we per klas op zoek 
naar 6 ouders, die ons willen helpen om 
onszelf lopend “veilig te vervoeren” van- en 
naar de schaatsbaan! De intekenlijsten hangen 
vanaf dinsdag bij de groepen op het raam.   
Verder het verzoek om uw kind ,nu het kouder 
wordt, warme kleding (wanten, muts, sjaal) 
mee te geven voor tijdens het buitenspelen. 
Ook zien we de geleende reservekleding (voor 
als uw kind eens een “ongelukje” heeft) graag 
zo snel mogelijk gewassen terug. Dit vanwege 

een tekort aan goed passende lange broeken. 
Mocht u lange broeken over hebben; wij zijn 
blij met een aanvulling van onze voorraad!   
 
Schaatsen   
 Aanstaande donderdag 19 januari gaan we 
met alle groepen bij 'Winterland Schiedam' op 
Bachplein schaatsen.  
De groepen 1/2, 3 en 5 schaatsen in de 
ochtend. De groepen 4, 6, 7 en 8 bezoeken de 
schaatsbaan in de middag.   
De kinderen hoeven zelf geen schaatsen mee 
te nemen, daar is voor gezorgd. Uiteraard 
mogen de kinderen wel zelf hun schaatsen 
meenemen. Het is handig om uw kind warme 
kleding aan te trekken en om uw kind 
eventueel droge kleding mee te geven.  
De kinderen zijn op tijd terug op school. Wij 
hebben heel erg veel zin in alle ijspret!  
  
 
Project in groep 8 
Project Amerika In groep 8 wordt momenteel 
hard gewerkt aan het project Amerika. De klas 
is in groepjes verdeeld. Alle groepjes hebben 
een ander thema uitgekozen. Dit thema wordt 
in onderling overleg onderverdeeld in sub 
thema’s. Ieder kind werkt vervolgens een 
eigen sub thema uit. Iedere week worden de 
vorderingen binnen het groepje besproken. Zo 
leren de kinderen goed hoe ze samen moeten 
werken, maar blijven zij tegelijkertijd ook zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen aandeel 
binnen het project. De kinderen leren zo met 
en van elkaar. Over 4 weken geven alle 
groepjes een uitgebreide 
PowerPointpresentatie over het thema.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


