
 

Van de directeur 
Vol trots heeft groep 6 in het nieuwe Windas 
tenue gevoetbald. De kinderen zagen er weer 
Windaswaardig uit. Bedankt voor het 
aanschaffen ouderraad! 
Op vrijdag 21 april 2017 vieren we voor de 
vijfde keer de Koningsspelen. Het kan dan ook 
niet anders dan dat het één groot FEEST 
wordt: dát is dan ook het thema van de 
Koningsspelen 2017. In de klassen zijn de 
kinderen druk met het oefenen voor de 
warming-up met de Okido van kinderen voor 
kinderen. We zoeken nog ouders of fitte opa’s 
en oma’s om een groepje te begeleiden. 
 
Nieuw van juf Coraline 
Op de eerste plaats wil ik de ouders en 
kinderen bedanken voor de lieve kaarten, 
mooie tekeningen, bloemen, planten en 
mailtjes. 
Ze hebben en doen mij zeer goed. 
Mijn gezondheid gaat de goede kant op. 
Afgelopen vrijdag is weer gebleken dat de 
kanker stabiel is. 
Tijdens mijn chemokuren ben ik 3 keer 
bestraald en de laatste keer is een beetje te 
heftig geweest. Daardoor zijn de spieren in 
mijn linkerbil aangetast en is er oedeemvocht 
ontstaan in mijn bovenbeen en buik.  
Dit belet mij niet om een dagdeel per week 
wat hand en spandiensten op school te doen. 
Na de meivakantie wil ik dit uitbreiden naar 2 
dagdelen per week. 
Dus als U mij een keer ziet op school, dan 
weet U de reden daarvan. 
 
Lieve groeten van Coraline. 

 
 
 
Voetbal jongens groep 6 

 
Op woensdagochtend kwamen de nieuwe 
schooltenues binnen, de jongens en de 
meiden van groep 6 hadden de primeur. 
Spelen in een gloednieuw  tenue! 
We begonnen rommelig van we stonden niet 
op de afgesproken plek, maar met onze tassen 
in de hand begonnen we aan de eerste 
wedstrijd! Elke wedstrijd hadden we een 
andere keeper, want iedereen wilde wel in het 
doel. We speelden 7 tegen 7 en we hadden 
dus 6 wissels! Het leuke was dat we geen 
gezeur hadden, maar een heel gezellige 
middag. Vorig jaar alles verloren, het kon 
alleen maar beter gaan! 
We hadden ook veel supporters, veel ouders 
maar ‘onze’ de meiden van groep 6! 
Het was een feest om de coach te zijn van 
deze groep, ze waren qua gedrag, sportiviteit 
en plezier een voorbeeld op de sportvelden 
van HermesDVS.  
“Meedoen is belangrijker dan winnen!”, dat 
hadden de jongens goed begrepen! 

Agenda 

5 april    spelletjesochtend kleuters met groep 8 
12 april    Paasfeest 

13 april    studiedag kinderen zijn vrij 
17 april    2de Paasdag vrij 
18 april   Nieuwsbrief nr. 9 

21 april    Koningsspelen van 08.30 – 14.30! 

    (tussen de middag blijven alle kinderen op school) 

Nieuwsbrief 4 april 2017  

Jaargang 18 nr. 8 

 



 

O ja de resultaten. 
Het Windas 3 – St Jozefschool 3 
 0-0 
Het Windas 3 – Singel 2  
 3-2 
Het Windas 3 – Vlinder  
 2-2 

Het Windas 3 – De Wieken  1-6 
 
Een verdiende 2de plek! 
 
 
 
 
Voetbal jongens groep 5 
Toen kwam de dag aan . Eindelijk kunnen we 
naar het schoolvoetbaltoernooi. De dag waar 
we allemaal op wachten. 

 
Eindelijk kon onze groep 5a van het Windas 
Meedoen. We speelden bij HermesDVS. 
Ajdin , Mehdi, Michael ,Miguel 
Ilyas, Youri, Jonathan en Teun. Helaas kon 
Teun niet meedoen. Hij was gevallen. De 
eerste wedstrijd was tegen Het Startblok we 
hebben 0-0 gespeeld. 
Helaas hadden we de tweede wedstrijd 
verloren, door een blessure. Toen moesten we 
nog een wedstrijd spelen. 1-0 verloren en de 
laatste 10 seconden scoorden ze nog een 
doelpunt. Het werd 2-0. 
De derde wedstrijd werd het 3-1. Ons team 
heeft een gescoord. Ajdin hield de bal en hij 
was zo snel, niemand kon hem bijhouden. Hij 
scoorde een goal en toen was het de stomste 
wedstrijd ooit! 8-0 verloren… 
Toen kwam Taaltuin 0-0. Gelukkig niet 
verloren, maar ook niet gewonnen. 
Toch kwam het goed, we hebben een gezellige 
dag gehad. 
De jongens van 5A 
 
Nieuws van de groepen 5 
De kinderen hebben hun eerste presentaties 
gegeven. Wat waren ze zenuwachtig, maar 
wat hebben ze het waanzinnig gedaan! Ze 
hebben er natuurlijk ook hard aan gewerkt en 
dat is te zien. 

 
We zijn benieuwd naar de eindprestatie. Zet 
hem op groep 5, met project HWG5B! 
Ook hebben we een architect op bezoek 
gehad. En wel 1 van de bedenkers van de 
MacDonalds op de Coolsingel! Bij een volgend 
bezoek, gaan we dit gebouw zeker met andere 
ogen bekijken. Nogmaals bedankt Robert. De 
kinderen vonden het geweldig!  

 
Kinderen bekijken hier de echte tekeningen en 
maquette van de MacDonalds.  
 
Ook gaan de groepen 5 vandaag, op bezoek bij 
de schrijver Hans Kuyper. De kinderen zijn 
enthousiast de boeken van deze schrijver, aan 
het lezen. De bibliotheek heeft namelijk extra 
boeken aan de groepen, uitgeleend. Nu de 
schrijver in het echt bezoeken, maakt het wel 
heel speciaal. Hoe de kinderen het vonden, 
leest u natuurlijk in de volgende nieuwsbrief. 
 De leerkrachten van de groepen 5 
  
Nieuws van de kleuters 
Het thema sprookjes is in volle gang en de 
kinderen zijn erg enthousiast en denken goed 
mee over de invulling van het thema.  De 
kinderen zijn behoorlijk creatief  en de 
komende week zal de gang bij de kleuters 
langzaam veranderen in een écht 
sprookjesbos. 
Deze week werken we met spreekbeeld de 
'oo'. De andere klanken van spreekbeeld 
worden nog eens herhaald. 
 



 

A.s. Woensdag 5 April is het spelletjesochtend 
bij de kleuters met kinderen uit  groep 8. Het 
is leuk als uw kind een gezelschapsspel 
meebrengt voor die ochtend. 
 
Ook zijn wij weer begonnen met de tuin vorige 
week. Dinsdag zijn de aardappels gepoot en 
het onkruid is gewied. De komende weken 
gaan de viooltjes de grond in, en krijgt de tuin 
ook weer wat kleur. Let op de raamposter in  
 
 
 
 
de klas dan kunt u zien welke groep er aan de 
beurt is zodat u rekening kunt houden met de 
kleding. 
 

 
 
 
Voetbal meiden groep 6 
Op woensdagmiddag 29 maart hebben 
Medina, Minke, Kaoutar, Roos, Danique, 
Amina, Luna, Donna, Hoda en Melike namens 
groep 6 meegedaan aan het voetbal toernooi.  

 
Tactieken zijn besproken over wie aanvaller, 
verdedigers en middenvelders zijn. Hun eerste 
wedstrijd speelden ze tegen De Vlinder, deze 
werd met 2-0 gewonnen door mooie 
doelpunten van Medina en Minke. Helaas 
waren de tegenstanders van de Taaltuin en de 

Regenboog in de daaropvolgende wedstrijden 
te sterk, waardoor de meiden niet de finale 
wisten te bereiken. Desondanks hebben de 
meiden heel veel plezier gehad en hadden ze 
graag nog meer wedstrijden willen spelen! En 
dat is waar het om gaat, plezier!  
juf Kim 
 
 
 
Schoolvoetbal meiden groep 7 
De meiden van groep 7 hebben 22 maart 
meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in 
Schiedam. De coach van groep 7 was juf Lita. 
Ze moesten in totaal 4 wedstrijden spelen. De 
eerste wedstrijd ging juf Marian hen coachen. 
De laatste 3 wedstrijden was juf Lita erbij. Ze 
hadden eten voor elkaar bij zich, drinken en 
noem maar op. 

 
Als ze gingen spelen dan deden ze een yell: 
‘Yell, yell, yell, we winnen heus wel. Cola, sisi, 
seven up, wij winnen de wereldcup. Heee!’. 
Winnen hebben ze gedaan kijk maar naar de 
scores: de eerste wedstrijden hebben ze 1-0 
gewonnen, de tweede wedstrijd 0-0 gelijk 
gespeeld, de derde wedstrijd hebben ze 1-0 
gewonnen, de vierde wedstrijd hebben ze 5-0 
gewonnen. Ze hebben dus alles gewonnen en 
ze zijn door naar de finale! 
5 april is de finale bij Hermes. Hopelijk worden 
ze eerste van heel Schiedam. 
Gemaakt door Roos Pruijsen en Iris van Eijk. 
 
 
 
Voetbal jongens groep 8 



 

 
Woensdagmiddag 22 maart was een mooie 
zonnige dag. Zestien enthousiaste jongens van 
groep 8 stonden te popelen om aan het 
schooltoernooi mee te doen. Wat fijn dat de 
vaders van Ian en Ivan de rol van coach op zich 
namen. Na ieder wedstrijd werd er weer druk 
overlegd over de volgende opstelling. De 
eerste wedstrijd tegen de Regenboog wonnen 
we met gemak. Daarna was de Singel onze  
 
 
 
 
tegenstander, helaas verloren we met 3 -0, 
Ferry wat was je goed daar in je doel!! Je hebt 
er zeker wel 10 tegen kunnen houden. De 
Vlinder was de volgende tegenstander, en 
gelukkig wonnen we deze wedstrijd. De 
laatste wedstrijd was tegen de Taaltuin, ook 
bij deze wedstrijd was de winst voor ons!  
Helaas net niet voldoende om door te gaan 
naar de finale, maar ik kijk terug op een  
sportieve middag, trots op groep7, ondanks 
de vele wissels en maar een kwartier speeltijd, 
hebben we het goed met elkaar kunnen 
oplossen. Maar ik had het niet gekund zonder 
de hulp van de twee voetbalvaders!!  
Heel erg bedankt. 
Juf Monique 
 
Voetbal meiden groep 8 
Op 23 maart hadden de meiden van groep 8 
van het Windas een schoolvoetbal toernooi.  

 
 
Wij gaan vertellen hoeveel we hadden 
gespeeld en wat we allemaal moesten doen. 
De eerste wedstrijd hadden we helaas 0-0 
gespeeld, maar we waren wel goed aan het 
spelen. Toen moesten we een half uur 
wachten tot we weer konden spelen. De 
tweede wedstrijd hadden we wel gewonnen. 
Toen hadden we 3-0 gespeeld, we waren 
helemaal blij. Heel de tijd moesten we lang 
wachten tot we weer gingen spelen. De derde 
wedstrijd waren we wat minder goed aan het 
spelen, want we hadden 2-0 verloren. We 
moesten gelijk na die wedstrijd nog een keer 
spelen. Dat was dus wel vermoeiend, maar we 
hadden toch gewonnen dus dan maakt het 
niet uit. We hadden 4-0 gewonnen. Dus we 
hadden het wel goed gedaan maar helaas zijn 
we niet door naar de finale. We hadden het 
allemaal naar ons zin, dat is belangrijk. 
Groetjes Carly en Roos. 
 
De verslavingen in groep 8 
Groep 8 heeft een week zonder zijn/haar 
verslaving gedaan. Dat was van di 21 maart 
t/m ma 27 maart. Bij het merendeel van de 
kinderen is het gelukt, maar bij sommige 
kinderen is het niet gelukt, bijvoorbeeld bij 
nagelbijters en gamers. 2 kinderen hadden 
geen verslaving. Dat waren Romy en Puk, 
maar zij moesten stoppen met iets wat ze 
vaak doen, Puk moest stoppen met friemelen, 
maar Romy wist het echt niets, dus zij stopte 
met niks. De meeste kinderen hadden 
nagelbijten om mee te stoppen en ook was 
gamen iets wat heel veel kinderen hadden. 
Roos had als verslaving snoepen. Dat heeft zij 
een week niet gedaan en dat is gelukt, maar zij 
had het wel moeilijk. 
Groetjes Gino en Puk 
 



 

Ik eet het beter 
Groep 8 heeft meegedaan aan KlasseLunch, 
een lesprogramma van Ik eet het beter. Ik eet 
het beter is een educatief platform van Albert 
Heijn. In samenwerking met het 
Voedingscentrum worden verschillende 
initiatieven ontwikkeld om leerlingen van de 
basisschool aan te zetten tot een gezonde 
leefstijl. 
Volgend jaar gaan de kinderen uit groep 8 
naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent 
voor veel kinderen een grote verandering in 
hun lunchpatroon. Middelbare scholieren 
hebben vaak de gelegenheid zelf hun eten te 
kopen in de schoolkantine, in een 
horecagelegenheid of in de supermarkt. Hier 
worden niet altijd gezonde keuzes gemaakt. 
De kinderen werken aan een lesprogramma 
over een gezonde leefstijl. Bij het 
lesprogramma hoort een gezonde lunch. Op 
donderdag 30 maart hebben de kinderen 
tussen de middag op school gegeten. Met 
deze gratis lunch hebben de schoolverlaters 
ervaren dat gezond eten ook heel lekker kan 
zijn. 
 
 
 
 


