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Van de directeur
Nieuwe Engelse leraar in groep 7 en 8?!
Een beetje waar….. Voor onze bovenbouw is
een nieuwe Engelse methode aangeschaft:
Take it easy. Met hulp van de native speaking
co-teachers van Take It easy leren onze
leerlingen nu Engels. In perfect Engels
presenteren deze teachers de lessen op het
digibord.
https://www.thiememeulenhoff.nl/primaironderwijs/engels/take-it-easy/take-iteasy/over-take-it-easy/zo-werkt-take-iteasy/presentaties-en-demos

Met films, muziekclips en opdrachten weten
de native speaking co-teachers de taal op
originele wijze over te brengen. De methode is
ontwikkeld voor de Nederlandse markt en
gaat uit van onderdompeling in het Brits
Engels.
Onze leerkrachten hebben op Het Windas
gekozen voor deze methode omdat Take it
easy…
• …de expertise inschakelt van de native
speaking co-teachers via het digibord.
• … de leerlingen snel op hoog niveau Engels
leren door onderdompeling.

• …beschikt over uitdagende werkvormen
zoals thematische films, muziekclips, liedjes,
spelletjes.
En... last but not least: een goede
voorbereiding en aansluiting op het
voortgezet onderwijs heeft.
‘Good luck!!”
Buiten op het plein heeft u het bord kunnen
zien waarop staat waar ons buitenlokaal komt.
Op deze plek zullen wij, met een klein groepje
ouders, een plek ontwerpen waar kinderen
buiten kunnen leren, spelen en
experimenteren. Kinderen hebben ruimte
nodig om te kunnen spelen en bewegen. Ook
buiten leren en lezen is fijn en gezond.
Hiervoor hebben wij een plan ingediend bij de
gemeente Schiedam en een innovatieprijs
voor gewonnen. Daarnaast hebben we een
donatie ontvangen van Windas Friends en van
Mundo. We gaan er een mooie leerplek bij
maken!

Nieuws van de kleuters.
Blij verrast waren de kleuters met het cadeau
van Windas Friends Forever. (Stichting WFF).
U weet wel de stichting die ervoor wil zorgen
dat er op het Windas projecten op het gebied
van kunst, cultuur en techniek, kunnen
worden aangeboden.
Voor de kleuters kwam dit in de vorm van
vogelhuisjes. Deze gaan geplaatst worden in
de schooltuin, zodat ook in de wintermaanden
de kinderen betrokken blijven met de natuur
om zich heen.
Bedankt WFF namens alle kleuters.

Herfstwandeling.
Afgelopen vrijdag zijn alle groepen naar het
park geweest om te kijken wat de herfst met
de natuur doet. Zij hebben genoten van de
kleurenpracht van de blaadjes, de
paddenstoelen, klein en groot. Bijzonder
vonden ze de zwammen op een dode boom.
Ze wisten nog dat de zwammen ervoor zorgen
dat het dode hout wordt
opgeruimd. Lekker stampen in de modder en
sjouwen met takken die op de grond lagen.
We hebben gekeken naar de kleine
bosaardbeitjes en rode besjes. Fijn dat er
ouders met ons meeliepen. Bedankt ouders!
Spreekbeeld en schrijfdans.
Deze week leren de kleuters de letter “h” van
herfst. Natuurlijk herhalen wij ook de al
aangeboden letters “t”, ï” en “k”. Ze
ontdekken dat je daar ook woordjes van kan
maken. Met schrijfdans zijn wij bezig met
“Krongelidong” een landschapswandeling op
papier, in scheerschuim of met zand.

Nieuw thema.
De komende periode is ons thema: “Wij
werken in de Speelgoedfabriek”. De eerste
week praten wij over: “Wat weet je van
speelgoed? Wat wil je weten/leren en maken
over speelgoed?Alles draait om de
speelgoedfabriek met de verschillende
afdelingen. Denk aan het voorraadmagazijn,
de ontwerpafdeling (ontwerpen van
speelgoed, maar ook een gebruiksaanwijzing
maken) Want hoe moet het speelgoed in
elkaar gezet worden? Natuurlijk een kantine,
je moet toch ergens je lunch opeten? Niet te
vergeten de productieafdeling waar al het
speelgoed gemaakt wordt. Maar ook een
winkel waar de klanten het speelgoed kunnen
bekijken en kopen. Voor al onze plannen
hebben wij wel een beetje hulp van de ouders
en kinderen nodig. Wij zoeken materiaal zoals
hout (niet te groot), kurken, doosjes en
rolletjes waar speelgoed van gemaakt kan
worden. Misschien heeft u zelf twee
rechterhanden en heeft u tijd, om de kinderen
te helpen met timmeren. Geef dit dan aan de
leerkracht van uw kind door! Alvast bedankt!
Nieuws uit de groepen 3
Momenteel werken de kinderen in kern 3
van Veilig leren lezen.
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h.
De kinderen oefenen het lezen en maken van
woordjes die bestaan uit één lettergreep met
die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en
nee. Het kunnen lezen en maken van woorden
als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de
kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan
deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of
ze deze woorden kunnen lezen en maken.
Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’
en gaat over ziek zijn en weer beter worden.
In deze kern leren kinderen onder andere de
betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en
gevoelens.
Na kern 3 vindt een belangrijk toets moment
plaats. We kijken, zoals ook na kern 1 en 2, de
kennis van de letters die de kinderen
hebben geleerd en hoe goed en vlot uw kind
al woordjes kan lezen. Deze keer observeren
we voor het eerst ook het leesgedrag bij het
lezen van een korte tekst. Ook nemen we een
spellingtoets en een letterdictee
(fonemendictee) af.

Tijdens de rekenlessen oefenen we de
begrippen erbij/eraf met bus sommen. We
gebruiken het rekenrek voor de getal
structuren en splitsingen. Ook het schrijven
van de getallen en het plaatsen van de
getallen op de getallenlijn is een belangrijk
onderdeel van de lessen.
Vriendelijke groet,
Juf Diana, juf Monique en juf Monica
Stampen!
In de groepen 4 wordt hard gewerkt. Zo
hebben we al geleerd wat zelfstandige
naamwoorden zijn, wat een samenstelling is,
dat je woorden niet altijd zo op kan schrijven
zoals je ze hoort. U hoort het, werken in groep
4 is niet niks! Tijdens de rekenlessen zitten we
ook niet stil. De tafel van 2 en 10 zijn al
aangeboden en de tafel van 5 komt de
komende weken aan bod. Ook kunnen we
klokkijken, de hele en halve uren. Maar
nu leren we zelfs klokkijken op de digitale
klok! Kortom, thuis graag ook lekker
stampen.... van de tafels dan!
Kamp groep 8 Otterlo
Wat een fantastische week was het! Prachtige
omgeving, leuk kamphuis, goede sfeer en een
enthousiaste groep.

We hebben vooral genoten van het
buitenleven door middel van spelletjes, hutten
bouwen, wandelen, sporten en
boswandelingen.
Op de woensdag hebben we een uitstapje
gemaakt naar zwembad de Peppel in Ede waar
we konden genieten van zwemmen in een
piratenthema. Vooral de glijbanen en de

stormbanen deden het goed. Na het
zwemmen werden we opgehaald met een
huifkar en zijn we via een mooie route
teruggereisd naar het kamphuis.
Woensdagavond kwamen er veel juffen en
meesters langs om sfeer te proeven en te
helpen bij het organiseren van de spooktocht.
Op donderdag hebben we ook nog veel
bezoek gehad van juffen en meesters en
zouden we een sportochtend hebben, maar
dit kon helaas niet doorgaan door de regen.
Gelukkig hadden we het spel 'Weerwolven' bij
en hebben we dit binnen gespeeld! 's Middags
volgde het sleutelspel waarmee de kinderen
het Casino verdiend hadden door genoeg
sleutels te winnen. Dit maakte de Bonte
Avond helemaal af: eerst casino
gecombineerd met optredens van de kinderen
en daarna dansen tijdens de disco.
Op vrijdag lekker bijkomen met het ontbijt in
pyjama. Daarna opruimen en vrij spelen tot de
terugreis naar school.
Het was een top week!
Schoolkeuzemarkt
Maandag 27 november vindt de
schoolkeuzemarkt voor basisscholen uit
Schiedam in de Groenoordhal plaats. Overdag
zal groep 8 deze markt bezoeken. Op deze
markt staan middelbare scholen uit Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam.
's Avonds is er voor ouders gelegenheid om de
Schoolkeuzemarkt te bezoeken. Daarnaast
kunnen ouders een algemene voorlichting
volgen over het voortgezet onderwijs. De
deuren zijn van 18:30 tot en met 20:30
geopend.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats van 20
t/m 24 november 2017.
Inmiddels heeft u een mail ontvangen dat u
weer uw voorkeur aan kunt geven in het
ouderportaal voor het rapportgesprek. Graag
ontvangen wij deze voorkeur voor 13
november.
Vanaf 15 november is dan in het ouderportaal
te lezen hoe laat het rapportgesprek plaats
vindt. Mocht er iets niets kloppen, kunt u mij
gerust even mailen
h.rusken@primoschiedam.nl

