
 

 

OUDERCOMMUNICATIE 
Vandaag heeft u een mail en/of een flyer 
over onze Windasapp gekregen. In het 
verleden hebben ouders aangegeven dat 
er nog kansen waren voor onze school op 
het gebied van communicatie. Om 
laagdrempelige en snelle communicatie te 
organiseren zijn we de afgelopen tijd druk 
geweest met het bouwen van een app. 
We zijn er enthousiast over omdat het een 
krachtig, snel en bovenal zeer eenvoudig 
middel is om in te zetten. Het vraagt geen 
ingewikkelde technische installatie.  
Maar onze Windasapp is meer. Zo kan het 
u helpen om absentiemeldingen en verlof 
aanvragen gemakkelijker te laten 
verlopen. Het zal het jaarlijkse 
informatieboekje vervangen. Ook de 
rapporten zullen we via de app gaan 
plannen. Zodra alle ouders hebben 
ingelogd zullen we groepen aanmaken 
zodat de klassenouders met elkaar en met 
de andere ouders kunnen communiceren. 
In de verdere toekomst zullen we de 
betaling van de overblijf en ouderbijdrage 
mogelijk maken via deze app.  Alle nieuwe 
dingen hebben tijd en ervaring nodig. 
Heeft u tips of hulp nodig bij het inloggen 
dan graag contact opnemen met meester 
Harry.  

“Onderzoek bevestigt dat leerlingen veel 
beter presteren als hun ouders en school 

samenwerken. Alleen met een goede 
betrokkenheid van ouders bij de school 

komen tot excellent onderwijs.” 
Sander Dekker 

Vooraankondiging Staking: 
Er is eerder actie gevoerd, maar de extra 
middelen die nu in het regeerakkoord zijn 
vrijgemaakt om salarissen te verhogen en 
werkdruk te verlagen, worden in het 
werkveld niet toereikend ervaren. 
Bovendien is het grootste deel van de 
extra middelen voor werkdruk pas in 2021 
beschikbaar en dat is erg laat. Nu het 
kabinet ook nog bekend heeft gemaakt te 
bezuinigen op het primair onderwijs, 
wordt de nood nog hoger. 
In de week van 5 december a.s. wordt een 
antwoord van minister Arie Slob verwacht 
op de vraag hoe het kabinet 1 miljard euro 
vrijspeelt om het salaris in het primair 
onderwijs te verhogen en de werkdruk te 
verlagen. Zo niet, dan roepen de 
vakbonden een landelijke staking op 12 
december uit. Met de oproep van de 
vakbonden valt de staking onder het recht 
op collectief actievoeren en hebben 
medewerkers dus het recht om te staken 
Wij willen goed onderwijs voor alle 
kinderen blijven realiseren, echter: 
0 er melden zich weinig studenten aan bij 
de pabo's;  
o het ziekteverzuim binnen het onderwijs 
is hoog en groeit; 
 o het lerarentekort groeit; o de 
leerkrachten "raken op"! 
 
Indien er op 5 december een staking voor 
12 december a.s. wordt uitgeroepen, zal 
Het Windas die dag niet open zijn. 
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We realiseren ons allemaal dat staken in 
het primair onderwijs heel uitzonderlijk is 
en heel onnatuurlijk voelt, maar het water 
in het Primai Onderwijs staat nu echt aan 
de lippen. 
Net als wij, wilt u ook voldoende, goede 
gemotiveerde leerkrachten in de klas zien 
staan. Met uw begrip voelen wij ons 
enorm gesteund en hopen dat, indien 
nodig,  u net als op 5 oktober jl. allen 
wederom zelf opvang kunt regelen binnen 
familie of kennissenkring, met andere 
ouders van school of via Mundo. U kunt 
uiteraard contact met mij opnemen indien 
u door de (mogelijke) staking voor 
onoverkomelijke problemen komt te 
staan. 

 
Nieuws vanuit de kleutergroepen… 
Sorry, echt we menen het: onze excuses 
voor de overlast, maar wij (zijn vorige 
week al begonnen)  zullen de komende 
weken wat luidruchtiger zijn dan 
gewoonlijk bij de kleuters. En dat is niet 
alleen omdat we wat drukker worden van 
de Sint die weer in het land is. We zijn 
namelijk ook aan het timmeren, zagen, 
scheuren en plakken in de speelzaal. We 
helpen in de speelgoedfabriek (en 
daarmee meteen Sinterklaas) om mooi 
speelgoed te maken.  
De timmertafel is  een onderdeel van de 
speelgoedfabriek; alle andere magazijnen, 
werkplaatsen, lopende banden, 
ontwerpplekken zijn in de groepen en op 
de gangen te vinden.  

 

 
De hulp bij de timmertafel komt al aardig 
op gang, maar er zijn ook nog lege plekken 
op het rooster te vinden die hopelijk snel 
ingevuld gaan worden. De kleuters vinden 
het prachtig om met een 
opa/oma/vader/moeder aan het werk te 
gaan en de nodige ‘persoonlijke’ aandacht 
te krijgen. 
Het materiaal om aan de slag te gaan in 
alle fabriekjes kan nooit genoeg zijn, dus: 
kleine stukjes hout, knutselspulletjes, 
speelgoedfolders….we kunnen (bijna) alles 
gebruiken. Verzamelen jullie mee? 
Sint en zijn Pieten, het werken in de 
speelgoedfabriek om pakjes te maken: 
hoe kan het ook anders dat we de letters 
‘s’ en ‘p’ in de klas gaan oefenen. Met 
spreekbeeld luisteren en kijken we naar 
uitspraak en gebaar. Ook bedenken we 
woorden die met deze letters beginnen.  
Een uitstapje buiten al het Sintgebeuren 
en het speelgoed, is het werken aan een 
nieuwe Schrijfdansles: de liggende 8. We 
lopen, huppelen en zwaaien hem in de 
speelzaal, maken grote bewegingen in de 
lucht en hij komt op een groot vel papier. 
De tijd gaat snel, de Sint al weer voet aan 
wal gezet. De winter komt ook dichterbij 
en voor de koude droge dagen willen we u 
vragen om de kinderen handschoenen, 
sjaal en mutsen mee te geven. We 
proberen zoveel mogelijk naar buiten te 
gaan als het weer het enigszins toelaat.  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Week van de Mediawijsheid  
Met

 
 
Dit jaar staat de Week van de 
Mediawijsheid in het teken van: 
'Generatie Media: samen mediawijs'. In 
de klas spelen we deze week onder andere 
de Mediamasters Game en voeren we het 
Mediadebat in de klas. Daarnaast sluiten 
de Kanjerlessen deze week aan op het 
thema.  
 
Thuis kunnen de kinderen van groep 8 ook 
het spel spelen op de website: 
www.mediamasters.nl. De kinderen 
kunnen inloggen met de volgende 
gegevens. 
Gebruikersnaam: Het Windas groep 8  
Wachtwoord: hetWindas1! 
Meer info: 
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ 
 
 
 

Nieuws uit groep 5 
Beste ouders, wat fijn om het 
enthousiasme te zien bij de kinderen. Vol 
trots werd ons museum aan de directeur 
geshowd. Wat zijn ze er trots op. Als het 
goed is, weten de kinderen te vertellen 
wat een scarabee, sarcofaag, canopen en 
een dodenmasker is. De kinderen hebben 
zelf hun eigen dodenmasker of sarcofaag 
ontworpen. Ook hebben zij hun naam in 
Egyptisch schrift gemaakt. Zodra iedereen 
klaar is met dit werkje, zullen die op 
Facebook te bewonderen.  
Hier een klein voorproefje. 

 
 
Maandag 13 november hebben wij in de 
morgen een excursie bij het NME. Hier 
hebben wij nog ouders voor nodig. Als u 
het leuk vindt en het lukt om mee te gaan, 
kunt u dit aan mij doorgeven. U kunt dit 
doen, via de mail, of geeft u het op een 
briefje aan mij door. We zijn voor 12.00 
uur terug. Gym komt hierdoor te 
vervallen. Denkt u wel aan warme en 
droge kleding? Het is immers de 
herfstexcursie. Extra informatie krijgt u via 
de mail. 
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