
 

 

 
Nieuws van de directeur 
Nieuwe leerlingen 
Hoewel het nieuwe schooljaar nog ver weg 
ligt, wordt nu al nagedacht over aantal 
groepen/groepsverdelingen/jaarplanning etc. 
De groepsverdeling en aantal groepen zijn 
gebaseerd op de huidige, bij ons bekende, lijst 
van de toekomstige leerlingen. Het is daarom 
fijn op tijd te weten of wij nog extra, nieuwe 
leerlingen kunnen verwachten. Is u al bekend 
dat uw kind onze school verlaat vanwege een 
verhuizing, dan ook graag hiervan een melding 
bij mij. Het is slim om jongere broertjes of 
zusjes zo snel mogelijk in te schrijven. 
 
Peuterspeelzaal nieuws 
Vanaf 1 januari is er veel veranderd in 
Schiedam. De eerste verandering is dat de 
kosten inkomens afhankelijk zijn geworden en 
kunnen gedeclareerd worden via de 
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 
Daarnaast is de speelzaal overgenomen door 
kinderopvang Mundo. Op de groep zien we 
deze veranderingen nog niet zo duidelijk 
omdat de vaste medewerkers zijn 
overgenomen door Mundo en in dezelfde 
ruimte zijn gebleven. 
 
Leerplicht 
Vanaf 1 maart zal onze leerling 
verzuimregistratie gekoppeld worden aan 
DUO. Duo is de uitvoeringsorganisatie van de 
Rijksoverheid  voor het onderwijs. Hierdoor 
zal ik mij (nog) strikter moeten houden aan de 
geldende richtlijnen voor kortdurend verlof. 
Ook te laat komen wordt geregistreerd. 
 
 
 
 

 
In de vakantie gaan de juffen en meesters 
naar school 
In de voorjaarsvakantie hebben de 
leerkrachten drie studiedagen. In twee 
daarvan sluiten wij aan bij de bouwstenen die 
zijn gekregen van de ouders op de visie- en 
missieavond. We zullen ons dan laten 
inspireren hoe we goed kunnen anticiperen op 
de snel veranderende maatschappij om ons 
heen. Deze verandert in een snel tempo naar 
een kennis- en netwerksamenleving. Dat roept 
vragen op over hoe wij het onderwijs op Het 
Windas vorm en inhoud kunnen geven en aan 
het ontwikkelen van competenties en/of 
vaardigheden die voor onze leerlingen van 
belang zijn om in deze nieuwe samenleving te 
kunnen leven, leren en werken: 21st century 
skills. Elke leerkracht zal na de 
voorjaarsvakantie nieuwe werkvormen gaan 
uitproberen waarin deze competenties en 
vaardigheden centraal staan.  
 

 
 
 
 

Agenda 
13 februari   Nieuwsbrief nr. 6 
13 en 15 februari adviesgesprekken groep 8 
14 februari  Valentijnsdag 
20 feb – 3 maart  Voorjaarsvakantie 
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De nieuwe bieb 
 wij zijn Amy Zoetmulder en Maiwand uit 
groep 7.  

Wij willen graag vertellen wat wij vinden van 
de nieuwe schoolbibliotheek. Als u nog een 
vraag heeft, stel die dan aan een van de 
meesters of juffen.  

Wij zijn erg blij met de nieuwe bibliotheek op 
school. Niet alleen staan er leuke boeken, 
maar ook informatieve boeken. Met de 
nieuwe bibliotheek willen we graag laten zien 
hoe leuk lezen eigenlijk is.  Als je eenmaal een 
leuk boek hebt, lees je het boek zo uit.   

De schoolbibliotheek is erg fijn omdat lezen 
goed voor je is en er steeds meer kinderen 
lezen leuk gaan vinden. Wij hebben boeken op 
het niveau van elk kind. Zo leert ieder kind op 
zijn eigen manier lezen. Het is ook goed voor 
later. Al is het de basisschool, het voortgezet 
onderwijs of de universiteit: je moet het 
kunnen. Het is dus erg handig, als je het 
eenmaal goed kunt.  

  

Nieuws van de kleuters 
De afgelopen weken hebben de kleuters met 
veel enthousiasme en interesse gewerkt aan 
het thema ‘Vervoer’. Ze hebben nieuwe 
letters geleerd en kennis gemaakt met vervoer 
te land, ter zee en in de lucht. Verder hebben 
ze onder andere leren samenwerken om een 
rijdende wagen te maken en in de spelhoek 
rollenspel gespeeld over ‘op reis met de trein’ 
of ‘op reis met het vliegtuig’. 
  
Om het thema af te sluiten heeft een groepje 
kinderen bedacht, dat ze een fiets-
/step parcours willen op het schoolplein. 
Aanstaande vrijdag 17 februari mogen alle 
kinderen van de groepen 1 en 2 in de 
ochtend met de fiets of step naar school 
komen. Tijdens de buitenspeeltijd zorgen wij 
voor een interessant parcours, waar natuurlijk 
ook verkeersregels naar voren komen. 
Kinderen die zonder fiets of step naar school 
komen, kunnen die ochtend gewoon gebruik 
maken van ons buitenspeelmateriaal. 
  

Wilt u de fietsen/steps parkeren in de nis op 
het schoolplein, bij de directiekamer en langs 
de muur van het speellokaal? Dan blijft er ook 
voldoende ruimte voor de overige fietsers. 

  
  Oproep ouders schooltuin.  

 Binnenkort willen we weer starten met de 
schooltuin voor de kleuters.  
We hopen dat er voldoende ouders zijn die 
ons dan hierbij willen helpen.   
Iedere dinsdagmiddag, tot aan de 
zomervakantie, zijn er steeds twee 
kleutergroepen aan de beurt om in de tuin 
bezig te zijn.   
  
Wie wil ons daar bij helpen?   
 Het gaat om de volgende dinsdagmiddagen:  
 *  28 maart 2017                    *  23 mei 2017  
 *    4 april 2017                       *  30 mei 2017  
 *  11 april 2017                       *  13 juni 2017  
 *  18 april 2017                       *  20 juni 2017  
 *    9 mei 2017                        *  27 juni 2017  
 *  16  mei 2017       
                                  
Wij hopen dat u alle dinsdagmiddagen 
beschikbaar bent!  
 Op de intekenlijsten die bij elke klas hangen, 
kunt u zich aanmelden.  
Bij voorbaat dank!  
 De leerkrachten van de groepen 1 en 2.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbal groep 5 
Ons handbalteam was geweldig. We zaten in 
het team van Ajdin, Michael, Berra, Elvira, 
Tuana en wij natuurlijk. We hebben 1 keer 
gewonnen. Maar 2 keer verloren. Maar we 
bleven positief. Dus we niks te klagen. Het was 
erg leuk. We oefende in een hoekje. Als coats 
hadden juf Anouk. We moedigde Windas 6 
aan. Windas 6 moedigde ons ook aan. We 
waren Windas 3 het leukste groepje van het 
handbaltoernooi. Het was een kippenhok in 
de margriethal zo druk was het met al die 
scholen. Maar wij waren toch het leukst team! 
Groetjes Mees en Fleur 
 
Handbal groep 5 
8 februari kwam de dag aan. Iedereen was 
nerveus. Eindelijk was de school voorbij. 
Iedereen ging naar de Margiethal. Toen kwam 
het groepje bij elkaar. En toen ging het 
beginnen. Iedereen juichte. 
Hup Windas klonk het, maar de andere 
scholen werden ook aangemoedigd. Zelfs een 
andere school moedigde ons aan. Als we 
pauze hadden zochten we windas 3 op. Helaas 
hebben we nul wedstrijden gewonnen dus dit 
jaar geen finale en ook geen beker voor 
Windas 6. We hebben ons best gedaan en het 
was superleuk. Volgend jaar meer geluk. 
Omkleden en naar huis volgend keer beter. 
Hannah en Sam. 
 
Woensdag 8 februari  was het zover. Het 
handbaltoernooi.  Met groep 6, Windas 5 , 
begonnen wij aan de eerste wedstrijd  tegen 
Windas 1. Dit was een 
spannende  wedstrijd,  die wij helaas verloren. 
De wedstrijden  tegen Het Startblok en 
St.Bernardus waren niet zulke leuke 
wedstrijden,  niet omdat wij verloren, maar 
omdat zij onsportief  waren. De laatste 
wedstrijd was leuk en spannend. Beide teams 
waren aan elkaar gewaagd. Windas 5 won 
deze wedstrijd.  Team voor mij hebben jullie 
de sportiviteitsprijs gewonnen. Haktan 
bedankt voor het invallen toen wij 2 
geblesseerde hadden.  

 

 
Windas 2 Handbal 
Woensdagmiddag 8 februari hebben wij 4 
handbalwedstrijden gespeeld in de 
Margriethal. We waren erg zenuwachtig, maar 
het is uiteindelijk een hele leuke middag 
geworden. We hebben wedstrijden verloren 
en gewonnen. Onze derde wedstrijd was een 
pechwedstrijd: 15-0 verliezen en drie 
gewonden. Het verliezen was niet heel erg, er 
waren een hoop tegenstanders uit groep 6. 
We zijn derde geworden. Volgend jaar WEER! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Nieuws uit groep 3 
De kinderen hebben bijna kern 7 afgerond, 
het thema was “spannend”. De kinderen 
mochten van thuis spannende dingen 
meenemen. Gevaarlijke dieren, spannende 
verhalen of tekeningen . 
Ze hebben nieuwe klanken geleerd zoals de 
sch en de ng en geoefend met woorden met 
medeklinker clusters vooraan en achteraan 
zoals verf of klim. Verder hebben de kinderen 
verhalen geschreven; spannende verhalen, 
heldenverhalen en onzinverhalen. De verhalen 
zijn te lezen op de gang of in boekvorm in de 
klassen. 
Na de vakantie starten we met het nieuwe 
thema “ Wat kan jij?” 
 
Waar zijn we mee bezig met rekenen op school 
De kinderen hebben vanaf het begin van dit 
jaar al geoefend met het verdelen van 
hoeveelheden. Op school noemen we dit 
splitsen. Het is erg belangrijk dat de kinderen 
de getallen tot 10 goed en snel kunnen 
splitsen. Als je weet dat je 10 kan splitsen in 8 
en 2 dan weet je ook dat 8+2=10 of 10-2=8. 
Op school wordt daar bijna dagelijks aandacht 
aan besteed. Ook thuis kan hier mee geoefend 
worden door bijv. Knikkers of koekjes te laten 
verdelen, steeds op een andere manier. 
De getallenlijn is inmiddels uitgebreid naar de 
40. De kinderen tellen terug- en vooruit en 
met sprongen van 2 of 5. Ze moeten kunnen 
vertellen wat de buren van een getal zijn dus 
wat komt er voor of na en ze moeten 
willekeurige getallen op volgorde kunnen 
zetten. We spelen het spel raad mijn getal 
waarbij 1 kind een getal verzint en de anderen 
moeten raden welk getal. Het kind mag als 
antwoord alleen meer of minder zeggen. Deze 
activiteit is heel goed thuis te doen of tel eens 
alle huizen in de straat. Hoeveel stapjes je 
loopt van huis naar school is ook altijd een 
leuke oefening. 
De kinderen hebben op school de hele uren 
leren klokkijken. Thuis kunt u ook hiermee 
gaan oefenen. Vraag af en toe eens aan uw 
kind hoe laat het is. Of laat ze uitzoeken hoe 
lang iets duurt. 

 
Verder zijn we aan het rekenen met geld. De 
kinderen hebben eerst geoefend met de 
centen en sinds kort ook met de 1 en 2 euro 
munten en de briefjes van 5, 10 en 20. Ook 
hiermee kan goed thuis geoefend worden. 
Laat een kind met wat muntjes bedragen 
leggen. Of speel eens winkeltje. Je eigen 
spaarpot tellen is natuurlijk ook heel leuk. 
 
 
 
 
 


