
 

Van de directeur 
De Windasapp is door veel van onze ouders 
goed ontvangen. Heel veel ziekmeldingen en 
de eerste verlofaanvragen komen binnen. s’ 
Morgens is de lijn hierdoor minder bezet en 
zijn we beter bereikbaar voor heel dringende 
zaken. Om echt berichten met de groep te 
gaan delen en via de klassenouders te 
communiceren hebben we zeker 75 % van de 
ouders aangemeld per klas nodig. Ik hoop dat 
we nog voor de kerst met de eerste klas 
kunnen gaan communiceren op 
klassenniveau! 
 

 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik een 
vooraankondiging gedaan van de staking op 
12 december. Deze zal doorgaan. Mundo zal 
open zijn voor alle kinderen die gebruik 
wensen te maken van de kinderopvang. Heeft 
u vragen over deze staking dan kunt u mij 
mailen. 
 

Groep 5 gaat helemaal op in hun 
Egypteproject. Achter in de klas is er een tafel 
vol Egyptische voorwerpen. Vanuit de klas is 
de wens gekomen om naar het oudheidkundig 
museum in Leiden te gaan om echte 
mummies te bekijken. 
WindasFriendsForever gaat de bus betalen en 
de school de toegang. Wat waren de kinderen 
blij toen ze dit te horen kregen. In januari 
zullen ze in de nieuwsbrief verslag doen. 
Bedankt WindasFriendsForever  
en dus ook de ouders! 
 

Zit Het Windas vol? Dat is een vraag die ik van 
veel nieuwe ouders krijg. Het Windas is niet 
vol maar niet voor alle geboorte jaren is er 
nog plek. Om te voorkomen dat er te grote 
groepen ontstaan schrijven we per geboorte 
jaar 28 of twee keer 28 kinderen in. Door 
doublure of andere onvoorziene 
omstandigheden zullen onze klassen niet altijd 
op 28 leerlingen uitkomen maar hier proberen 
we, waar onze invloed mogelijk is, wel op te 
sturen. U kunt ons helpen door jongere 
broertjes of zusjes vroeg in te schrijven. 
Hiervoor is geen gesprek nodig maar wel het 
invullen van de formulieren. Deze kunt u altijd 
bij onze administratie (juf Olga) vragen op 
maandag of donderdag. Wij geven broertjes 
en zusjes geen voorrang als er een wachtlijst 
ontstaat. Vroeg inschrijven is dus nodig 
aangezien we vanuit de nieuwbouw naast ons 
veel aanmeldingen krijgen. 

Agenda 
5 december   Sintviering (kinderen ’s middags vrij) 
6 december   Kerst-versier-ochtend 08.30 – 12.00 
18 december   Nieuwsbrief nr. 8 
20 december   Kerstviering 
21 december   Kinderen vrij 
22 december   Kinderen vrij 
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Nieuws van de kleuters 

Wat hebben wij genoten van het 
project 'de Speelgoedfabriek'! Zonder hulp 
van alle klusopa's, karwei-
overgrootvaders, knutseloma's, 
timmervaders en zaagmoeders hadden we 
niet zulk prachtig speelgoed kunnen 
maken. Heel erg bedankt allemaal! De 
kleuters leerden hoe ze een ontwerp 
moesten maken voor speelgoed en 
hebben hun ontwerp 
gebouwd/geknutseld met verschillende 
materialen. Het speelgoed werd uitgestald 
in de speelgoedwinkel, waar Sint en zijn 
Pieten het speelgoed voor de kinderen 
konden kopen. De kleuters zijn nog niet 
uitgespeeld, dus we laten het project in 
iets aangepaste vorm nog even doorlopen 
tot en met de kerstvakantie. Hiervoor 
gaan we de spelhoek verbouwen tot een 
magazijn/postkamer om (kerst)pakketjes 
te bezorgen.  
We leren in deze periode het klankgebaar 
'OO' van (kerst)boom en oefenen met de 
schrijfdans bewegingen op 'de Robot'. Wilt 
u voor ons meesparen met glazen potjes? 
 
 
Onze kerstactie                       

  

Alle leerlingen hebben getekend voor het 
“ouderenfonds”en voor de VR-brillen. 
We starten nu met de verkoop van hun 
prachtige, unieke wenskaarten en leuke 
producten met eigen tekeningopdruk. Helpt u 
ook mee, want van ieder verkocht artikel gaat 
een groot deel naar ons goede doel. 

Onze leerlingen hebben unieke tekeningen 
over het thema “winter” gemaakt en hebben 
nu hun persoonlijke verkoopfolders 
ontvangen. 
Van hun eigen tekening ontvangen ze in ieder 
geval  een eigen wenskaart met tekening-
opdruk gratis, maar het gaat er natuurlijk ook 
omdat ze zo veel mogelijk  
wenskaartensets  (4 stuks met enveloppe) 
en andere producten verkopen aan familie,  
vrienden, buren en kennissen. Andere product
en met tekeningopdruk zijn bijvoorbeeld 
 placemats, onderzetters en mokken. Stuk  
voor stuk unieke, maar vooral ook handige  
producten van hoge kwaliteit. 
Op de persoonlijke verkoopfolder is de 
 tekening is afgedrukt, zodat zij aan 
u tonen kunnen hoe mooi de tekening is  
geworden. In de verkoopfolder staat tevens 
 hoe eenvoudig het is de eigen webshop van 
het kind bezoeken en te promoten.  In de 
eigen webshop van het kind ziet u alle 
 verkrijgbare artikelen en kunnen geïnteressee
rden heel gemakkelijk bestellen en direct 
online afrekenen. Dat scheelt ons uiteindelijk t
ijd en het is ook nog eens een stuk veiliger 
 voor de kinderen zelf! 

 
Tussen 28 november 2017 en 10 
december 2017 hopen we met z’n allen zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor ons goede 
doel door de verkoop van de producten. Na de 
 verkoopperiode worden de bestellingen gepr
oduceerd en na ongeveer 10 dagen afgeleverd
 op school. Via de kinderen komen de 
 bestellingen naar huis om vervolgens te 
worden uitgedeeld aan de kopers. 
 Dat zijn de leukste momenten, waarop de 
‘kunstenaars’ vol trots hun kunstwerken 
 kunnen tonen. 
  
 
 
 



 

 
 
 
 
Nieuws van de Bieb 
Op 5 december zijn we al weer een jaar open! 
Met groot succes! De kinderen kijken elke 
keer weer uit naar het bibliotheekbezoek. De 
bibliotheek wordt draaiende gehouden door 
hulp(groot)ouders. Helaas moesten  een 
aantal van onze vaste  krachten  stoppen 
vanwege andere werkzaamheden.  We zijn 
dringend op zoek naar enthousiaste ouders, 
opa's of oma's die ons team willen versterken. 
De bibliotheek is geopend op dinsdagochtend 
en – middag en op vrijdagochtend en- 
middag. Heeft u interesse dan kunt u zich 
opgeven bij de groepsleerkracht of bij juf 
Rosemarie van groep 6b. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolkeuzemarkt 
Maandag 27 november heeft groep 8 de 
Schoolkeuzemarkt in de Groenoordhal 
bezocht. Hier konden de kinderen 
kennismaken met de scholen uit de regio 
(Maassluis, Maasland, Vlaardingen en 
Schiedam).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


