
 

Van de directie 
De eerste nieuwsbrief van 2019!  
Na de kerstvakantie zijn de wanden in de 
lokalen leeg en kaal. Maar als ik nu rondkijk, 
zie ik hoe snel we van start gaan. In groep 6 
leest en schrijft iedereen over een Roald Dahl 
boek, de groepen 7 leren en werken over 
planeten, groep 4 heeft een sneeuwgedicht 
geschreven, de kleuters en peuters hebben 
een doktershoek in de klas omdat ze van start 
zijn gegaan met het project ziek zijn. In twee 
weken zie je school alweer vol werk hangen. 
Groep 3 lokt deze week vogels naar onze tuin 
om zoveel mogelijk vogels te tellen met de 
Nationale tuinvogeltelling. En dan komen de 
voorleesdagen, het afvalproject, studio Pluis 
en de excursie van groep 6 naar vogels in de 
polder er nog aan! We zijn weer op volle 
snelheid… 
 

 
 
Fietsen gestolen van het plein op de 
Schiedamseweg 
Recent zijn er twee fietsen gestolen van ons 
plein op onze dependance Schiedamseweg. Er 
zijn ook op andere scholen meerdere fietsen 
gestolen. Heeft u iets bijzonders gezien dan 
wil ik dat graag weten. Om meer zicht op de 
situatie te krijgen, zullen wij morgen de 
rekken (tijdelijk) verplaatsen. De fietsen zullen 
onder het raam van groep 7b in het zicht 
komen te staan. Het hek gaat onder schooltijd 
zoals gebruikelijk op slot.  

Nationale voorleesdagen op Het Windas 
Van 23 januari tot en met 2 februari zijn in 
Nederland de Nationale voorleesdagen. Op 
veel Nederlandse basisscholen wordt dan 
extra aandacht gegeven aan voorlezen. Ook 
Het Windas doet hier aan mee.  
Op woensdag 23 januari openen wij de 
voorleesdagen. Die dag wisselen de 
leerkrachten heel eventjes van groep om in 
een andere klas voor te lezen. Bovendien is er 
in het lokaal van de Mundo een boekenmarkt 
van Post Scriptum. Hier kunt u vanaf kwart 
voor 12 tot half 2 de leukste (voor)leesboeken 
kopen.  
De rest van de dagen wordt er in de klassen 
nog meer aandacht aan het (voor)lezen 
besteed dan anders.  Kinderen mogen zelf de 
klas voorlezen of lezen juist klasgenoten of 
kinderen uit een 
lagere groep voor. 
Ook komen er opa’s, 
oma’s of ouders 
voorlezen.  
Natuurlijk kunt u thuis ook meedoen aan de 
voorleesdagen. Voorlezen is niet alleen leuk, 
maar speelt ook een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van een kind. Kinderen leren 
enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats 
is voorlezen heel goed voor de 
taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe 
woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe 
een goede zin opgebouwd is.  
En door met het kind ook te praten over het 
boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief 
met taal aan de slag te gaan. 
In de tweede plaats leren kinderen goed 
luisteren wanneer ze voorgelezen worden en  
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zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de 
fantasie van het kind. 
Afhankelijk van het onderwerp van het boek 
leert het kind ook veel over de wereld om zich 
heen. 
Maar ook zeker het gevoel van veiligheid dat 
kinderen krijgen, het plezier dat kinderen 
beleven aan het voorlezen en de exclusieve 
aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, 
zijn van belang voor de ontwikkeling van het 
kind. Dat geldt trouwens niet alleen maar voor 
de jongste kinderen. Ook oudere kinderen 
kunnen nog erg genieten van voorlezen.  
Genoeg redenen dus om een mooi (nieuw) 
boek erbij te pakken om samen met uw 
kind(eren) te gaan lezen. Of misschien kan uw 
kind al zo goed lezen dat het u kan voorlezen! 
 
 
Boekenmarkt Post Scriptum 
Boekwinkel Post Scriptum 
opent voor één keer ook 
zijn deuren op Het Windas.                          
Woensdag 23 januari kunt 
u bij ons op de 
boekenmarkt de leukste,                                                        
nieuwste (voor)leesboeken kopen.  
Plaats:  Mundolokaal op de Nachtegaallaan 
Tijd:  11.45 uur  tot 13.30 uur. 
 
Roald Dahl  
Groep 6 is de afgelopen weken helemaal in de 
ban van Roald Dahl. Deze Britse 
kinderboekenschrijver heeft namelijk heel 
veel grappige, mooie en spannende boeken 
geschreven. De heksen, de griezels, Joris en de 
tovervinger, Matilda en de Reuzenkrokodil zijn 
nog maar een paar titels die de schrijver op 
zijn naam heeft staan.  
Van de bibliotheek hebben we een grote doos 
geleend met genoeg boeken voor iedereen.  
Ook hebben de kinderen al verschillende 
lessen rond Roald Dahl gehad. Zo hebben ze 
een verhaal of gedicht in de stijl van Roald 
Dahl geschreven, recensies gemaakt bij de 
boeken die ze gelezen hebben en zijn we bezig 
met het rare Roald Dahl woordenboek.  

Volgende week gaan we nog even verder met 
lezen. Daarna moeten de meeste boeken 
helaas weer terug naar de bibliotheek.  
 

 
 
Basketbal groep 7b 
Team 1 van groep 7b: 
Etka, Tieme, Brendan, Pieter, Colin, Danusha, 
Yade Su en Ela speelden in team Windas 1. 
Met als begeleider meester Gerard en Art 
Wildeboer. Het ging goed die middag, we 
begonnen met winst van Windas 2. En daarna 
de andere twee wedstrijden ook gewonnen. 
Daarna gingen we door naar de finale, die 
verloren we. We zijn uiteindelijk 4e geworden. 
Het was een hele gezellige, sportieve middag 
met veel snoep! Van Tieme en Brendan. 
 
Team 2 van groep 7b: 
Raoul, Emir, Umit, Mehmet, Elize, Elis en 
Muna speelden in team Windas 2. Met als 
begeleider meester Ryan. Het was een leuke 
middag, helaas hebben we alles verloren en 
niet veel gescoord. We hebben wel veel 
gelachen en ook meerdere mooie dribbletrucs 
laten zien. We hebben sportief gespeeld. 
Volgend jaar weer en dan winnen we! 
Meester Coen 
 
(Nogmaals) basketbal groepen 7 
Woensdag 16 januari speelden de groepen 7 
mee met het basketbaltoernooi. Het Windas 
was vertegenwoordigd met vier teams, twee 
teams uit groep 7A en twee teams uit groep 
7B. Er werd gespeeld in twee poules op twee 
verschillende velden.  
De eerste wedstrijd moesten Windas 3 en 
Windas 4 meteen tegen elkaar, twee teams uit 
groep 7A. Deze wedstrijd werd met 4-2 
gewonnen door Windas 3, bestaande uit 
Youri, Fleur, Michael, Julian, Hannah, Ilyas en 
Mees. Dit team is uiteindelijk ook op de derde 
plek geëindigd door als laatste van Windas 1  
 
 



 

 
 
 
 
te winnen in de strijd om de derde plek.  
Alle teams hebben het super goed gedaan en 
sportief gespeeld! Ze moesten namelijk ook 
strijden tegen kinderen uit groep 8 en tegen 
kinderen met ervaring in basketbal, wat het 
extra moeilijk maakte. 
Volgende week is groep 8 aan de beurt met 
twee teams. Succes! 
 Juf Kim van de Gym 
 

 
 

 
 

 
 
Groepen 3 
Het lezen in groep 3 vordert goed. Deze week 
sluiten we al weer kern 6 af. De kinderen 
hebben dan alle korte klinkers, lange klinkers, 
tweetekenklinkers en medeklinkers (behalve 
x, q, c) geleerd. De komende tijd komen dan 
nog klanken als ng, nk, ch en sch aan bod. 

Om deze mijlpaal te vieren houden wij op 
donderdagmiddag 21 februari het letterfeest, 
waarvoor u als ouder ook wordt uitgenodigd 
(eind van de middag). Hierover volgt 
binnenkort meer info. Houdt u alvast het eind 
van deze middag vrij. 
 
Groepen 4 
In de groepen 4 zijn we druk bezig met 
betalen, geld tellen en teruggeven. Hiernaast 
zullen de tafels van 2, 3, 5 en 10  inmiddels 
wel uit het hoofd opgezegd moeten kunnen 
worden. Dan hebben we ook nog de digitale 
tijden waarbij we nu ook het verschil willen 
weten tussen 07.00 uur ´s ochtends en 19.00 
uur ´s avonds. Natuurlijk nooit verkeerd om 
ook thuis er aandacht aan te besteden.  
 
Kunstenaars  
De laatste weken hebben de kinderen uit 
groep 8 hun spreekbeurt gehouden over een 
kunstenaar naar keuze. Zij hebben verteld 
over het leven en de belangrijkste werken van 
de kunstenaar. Afgelopen vrijdag zijn de 
laatste spreekbeurten gegeven. Om deze 
periode in stijl af te sluiten, zijn de kinderen 
bezig aan een eigen kunstwerk in de stijl van 
Piet Mondriaan, Pablo Picasso of Keith Haring. 
Deze kunstwerken zijn binnenkort bij ons op 
de gang te bewonderen! 

 
 
Nieuws uit de kleutergroepen 
Volgende week starten we met een nieuw 
thema: We gaan naar de dokter. In de 
maanden januari en februari leren de kleuters 
over ziek en gezond zijn, emoties, het bezoek 
aan een huisarts of schoolarts en ‘werken’ ze 
in de apotheekhoek met pilletjes en drankjes. 
Klankbeelden die we de komende periode 
naar voren laten komen zijn de -d- van dokter 
en -z- van ziekenhuis. Kent u iemand, die in de 
zorg werkt en het leuk vindt hier iets over te 
vertellen? Laat het ons weten! 


