
 

Van de directeur 
Na de studiedagen in de vakantie zijn alle 
groepen deze week van start gegaan met de 
projecten waarin creativiteit, kritisch denken, 
probleemoplossende vaardigheden, 
communiceren, samenwerken, digitale 
geletterdheid, presenteren en sociale en 
culturele vaardigheden centraal staan. We 
zien een enorme betrokkenheid in de klassen. 
Vraag gerust uw kind naar het project in de 
klas. We zullen in de nieuwsbrief verslag doen 
van de verschillende projecten! 
Ook dit jaar organiseert De Kleine Ambassade 
in samenwerking met Irado Schiedam weer 
een wedstrijd rondom het scheiden en 
verzamelen van Afval.  
Wist u dat we per persoon per jaar nog altijd 
55 kilo papier en karton weggooien met het 
restafval? Zonde! Het papier eindigt dan in de 
verbrandingsoven. Als we het gescheiden 
inleveren bespaart dat geld en is het beter 
voor het milieu. Bovendien kan het worden 
gerecycled, zodat er nieuw papier en karton 
van gemaakt kan worden. 
Ons doel: tot 7 april gaan we proberen om 
zoveel mogelijk papier en karton gescheiden 
in te zamelen. Roep iedereen op om te 
helpen! Ouders, broertjes, zusjes, je 
sportcoach, ooms en tantes… 
Zorg ervoor dat zij allemaal hun papier en 
karton de komende tijd inleveren in de 
papiercontainer van Het Windas! 
Deze container staat waar de  zwaluwlaan de 
bocht omgaat. U kunt ook de blauwe pijlen 
volgen vanaf school. We houden u uiteraard 
op de hoogte van het verdere verloop van 
deze wedstrijd! 
 
 
 

Koningsspelen 2017 21 april  
Ook dit jaar hebben we weer veel hulp nodig 
bij de Koningsspelen 2017. U kunt zich 
opgeven door een mailtje te sturen naar: 
h.rusken@primoschiedam.nl 

 
 
 
Nieuws van de kleuters 
Waar is het sprookjesbos???? 
Zoals u eerder in de nieuwsbrief hebt gelezen, 
werken we dit project volgens de principes 
van 21st century skills. Als opening van het 
project “sprookjes” hebben we via een 
toneelstuk een probleem bij de kinderen 
neergelegd: de sprookjesfiguren zijn hun 
sprookjesbos kwijt; wat nu?  
Het is mooi om te zien hoe enthousiast en vol 
ideeën de kinderen direct zitten: we maken 
het sprookjesbos op school!  
De kinderen werken in  
groepjes aan hun eigen stukje sprookjesbos en  
bedenken zelf wat ze hiervoor nodig hebben.  
 

Het kan dus zijn, 
dat ze materialen 
van thuis mee 
willen nemen.  
Wat we vast 
inplannen in het 
project, zijn de 
klankbeelden (de -
oo van sprookje  
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en de -r van reus), schrijfdans en 
kanjertraining.  
Hoe we het project afsluiten, is ook voor ons 
nog niet duidelijk; hier denken de kinderen 
over na. U hoort hier vast nog meer over!  
  
Fruitdag 
Graag herinneren we u aan de fruitdagen bij 
ons op school. Gelukkig denken veel ouders 
hier aan. We vinden het belangrijk dat echt 
alle kinderen op dinsdag en donderdag fruit 
eten als pauzehap. En dan het liefst iets wat 
de kinderen zelf direct kunnen eten.  
  
Start schooltuin. 
Het is weer lente en iedereen heeft de 
lentekriebels. We willen dan ook weer 
beginnen in de schooltuin, met zaaien, 
planten en onkruid wieden. De bollen die de 
kinderen zelf hebben gezaaid in de winter, 
bloeien al! Iedere dinsdagmiddag zijn er twee 
kleutergroepen aan de beurt om in de tuin 
bezig te zijn. Aan de raamposters kunt u zien 
of uw kind aan de beurt is. 
Denkt u aan passende kleding/ laarzen? 
Bij slecht weer gaat het tuinieren niet door. 
Stekjes of tuinplantjes zijn van harte welkom. 
Start schooltuin op dinsdag 28 maart 
2017  a.s. voor alle kleutergroepen. 
 

 
 
 
 
 
 
Gymschoenen aan  
Beste ouders/verzorgers 

Graag zien we in de gymzaal dat er 
gymschoenen gedragen worden. Dit heeft te 
maken met aansluitingen van het wandrek 
met de vloer. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
Kim Everaars 
Vakleerkracht gymnastiek 
 
Afval the game, hulp gevraagd! 
Ook dit jaar doet groep 6 weer mee met Afval 
the Game. Deze editie gaat het om het 
hergebruiken en recyclen  van oud papier en 
karton.  
Op maandag 20 maart gaat de wedstrijd van 
start, het duurt t/m 7 april. Wij kunnen als 
school een mooie prijs winnen door zoveel 
mogelijk oud papier en karton in te zamelen. 
Helpen jullie ons mee? 

 
De kinderen komen bij zoveel mogelijk 
mensen langs om stickers op de papierbakken 
te plakken. Als daar Het Windas opstaat, tellen 
deze mee voor onze school. Ook de grote 
papierbak van het afval apart punt bij de 
kruising van de Koekoekslaan met de 
Zwaluwlaan moet helemaal gevuld worden. 
Deze container is namelijk gekoppeld aan 
onze school. Met blauwe pijlen is vanaf de 
school ook de route naar onze container 
aangegeven.  
 
Een volle glasbak en container met plastic 
leveren ons ook bonuspunten 



 

 
Als de kinderen papier inzamelen, dan is het 
leuk om daar foto's of filmpjes van te maken, 
en die te delen op de facebookpagina van 
Afval the Game. Als de naam van onze school 
erbij vermeld wordt, dan krijgen wij daar 
bonuspunten voor. Ook andere leuke acties 
zorgen voor bonuspunten. 
We hopen op zoveel mogelijk hulp! 
 
Nieuws uit de groepen 5a en 5b. 
Project HWG5B (Het Windas Groepen 5 
Bouwen) is al met veel enthousiasme van start 
gegaan. Voor de ouders die het nog niet 
wisten... De opdracht die de kinderen van de 
groepen 5 hebben gehad ziet er zo uit: 

Project HWG5B 
Ontwerp je eigen gebouw. Doe dit in een 
groepje van 5. 
Denk na over aan wie je dit wil laten zien. 
Over 2 weken laat je het aan de klas zien op de 
computer. 

Je mag na schooltijd, hier nog 30 minuten aan 
werken. Ook werken we gewoon in de klas aan 
ons project. 
Ook krijgen we een gastles van een echte 
architect! Toevallig een goede bekende van 

ons. Dankjewel Robert. We zijn reuze 
benieuwd en de kinderen kijken naar je uit!   
Hoe, wat, waar? Dat is nou juist het leuke... De 
kinderen zijn hier vrij in. We zijn nu al zo 
benieuwd naar het eindresultaat.  
Nog een klein stukje huishoudelijke 
mededelingen. Willen jullie de gymschoenen 
van de kinderen controleren. Veel schoenen 
zijn te klein. Ook zijn er kinderen zonder 
schoenen. Denk aan voeten waarop wordt 
gestaan, stukje veiligheid en ook gewoon een 
stukje hygiëne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De 

kinderen hebben ook weer kennisgemaakt 
met nieuwe kunstenaars. Deze kunstwerken 
van de kinderen kunt u natuurlijk komen 
bezichtigen in de klas en op Facebook.  
 
De leerkrachten van de groepen 5 
 
Verslavingen  
De kinderen uit groep 8 hebben les gekregen 
over verslavingen. Waar kan je verslaafd aan 
raken, wat zijn de gevolgen van een 
verslaving, enz…  
De kinderen hebben nagedacht of zij 
misschien zelf ergens aan verslaafd zijn en of 
ze denken dat ze met deze verslaving kunnen 
stoppen. Samen met hun ouders hebben de 
kinderen een contract ingevuld. Op dit 
contract hebben zij geschreven met welke 
verslaving zij vanaf dinsdag 21 maart een 
week lang zullen stoppen.   
Succes allemaal!  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Sarah’s wereld  
Op maandag 13 maart hebben de kinderen les 
gekregen van Rob van der Drift van het NME- 
centrum. De les ging over milieuproblematiek. 
De leerlingen werden steeds met keuzes en 
dilemma’s geconfronteerd. Zo werden de 
kinderen gemotiveerd na te denken over hun 
leefomgeving, eigen handelen en 
verantwoordelijkheid. Spelenderwijs  
kwamen de begrippen duurzaamheid, 
consumptief gedrag en ecologische rugzak tot 
leven en leerden de kinderen omgaan met 
hun eigen gereedschap: zelf duurzame en 
minder milieubelastende keuzes maken.  
  
Beverwedstrijd  
De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd 
voor leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de 
basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet 
onderwijs. De wedstrijd is ontwikkeld om 
leerlingen kennis te laten maken met 
informatica.   
Deelnemers krijgen verschillende vragen die 
te maken hebben met informatica, 
algoritmen, structuren, 
informatieverwerking, logica, puzzels en 
toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je 
hebt geen voorkennis nodig.   
De kinderen die naar de Plusklas gaan, hebben 
met deze wedstijd meegedaan. Ian Gerrits uit 
groep 8 eindigde bij de beste 50 leerlingen van 
Nederland en mocht door naar de finale. De 
finale vond op zaterdag 11 maart op de 
Technische Universiteit van Delft plaats. Ian 
heeft de wedstrijd niet gewonnen, maar wij 
zijn ontzettend trots op Ian dat hij zich voor de 
finale geplaatst heeft.   
  

  

  
 
Verkiezingen op school 
In de vorige nieuwsbrief stond dat groep 7 en 
8 lessen kregen over democratie. Daar kregen 
we 3 lessen over. 
Een tijdje daarna zijn we naar een gesprek met 
de stad geweest met behulp van de Kleine 
Ambassade. 
Weer een tijdje daarna kregen groep 7 en 8 de 
verkiezingskrant, daarin stonden wat tips voor 
het stemmen en wat de plannen van de 
lijsttrekkers waren. Bij die verkiezingskrant zat 
ook een stempas voor kinderen, want groep 7 
en 8 mochten dit jaar stemmen, maar er werd 
een klein stukje van de stemmen meegeteld. 
Studio Pluis was er ook bij die konden aan de 
kinderen vragen waarom ze op diegenen 
wilden stemmen. 
Het stemmen ging heel serieus en we wisten 
op wie we wilden stemmen met behulp van 
de verkiezingskrant 
Dit was ons stukje over de verkiezingen 
Suze en Jamie groep 7 
 
 


