
 

 

 

 

 



 

 

Voorwoord 
 
Bij het aanmelden van uw kind op Het Windas ontvangt u de schoolgids. Ieder 
schooljaar ontvangt u digitaal het informatieboekje. In de schoolgids wordt 
uitgelegd op welke wijze en met welke middelen wij het onderwijs handen en 
voeten geven. Het informatieboekje is het spoorboekje voor schooljaar 2019-
2020. Hierin vindt u vrijwel alle praktische informatie die nodig is:         
e-mailadressen, telefoonnummers, schooltijden, vakanties en voor zover 
bekend data van belangrijke activiteiten. 
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. De 
nieuwsbrief die ongeveer één keer per twee weken verschijnt is een onmisbare 
schakel in de informatieverstrekking. Het aandachtig lezen van het 
informatieboekje en de nieuwsbrief is sterk aan te bevelen. In de jaarkalender 
staan alle activiteiten vermeld. Het is aan te raden die regelmatig even in te 
zien. 
 
Wij doen ons best namen, e-mailadressen en telefoonnummers correct te laten 
zijn. Mochten er nog onjuistheden in staan, laat het ons dan even weten. 
 
Zijn er zaken zijn die bij u vragen oproepen, schroom niet om met uw vraag te 
komen. 
 
Ik wens u een heel fijn schooljaar toe. 
 
Mariëlle van der Schoor 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schooljaar 2019-2020 

Schoolvakanties en vrije dagen 
 
Wij verzoeken u met de planning van uw eigen vakantie rekening te houden 
met de schoolvakantieregeling. Als u via uw werkgever verplicht bent op een 
ander moment met vakantie te gaan, dan moet dit via een verlofformulier en 
een werkgeversverklaring worden aangevraagd. 
De schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn als volgt: 
 
 

Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020: 
 
Studiedag:     25-09-2019  
Herfstvakantie:   21-10 t/m 25-10-2019    

Sinterklaas:     05-12-2019 ’s middags vrij 
Kerstvakantie: 19-12-2019 ‘s middags vrij t/m 03-01-2020 

(inclusief lesvrije dagen) 
Voorjaarsvakantie:    20-02 t/m 28-02-2020 (inclusief studiedagen) 

Goede Vrijdag:   10-04-2020 
Tweede Paasdag:   13-04-2020 
Koningsspelen:    17-04-2020 ’s middags vrij 
Meivakantie:    27-04 t/m 08-05-2020  
Hemelvaartvakantie:  21-05 en 22-05-2020 
Pinkstervakantie:   01-06 t/m 05-06-2020 (inclusief studie- en lesvrije dagen) 
Studiedag:     30-06-2020 
Zomervakantie:  16-07 ’s middags vrij t/m 28-08-2020 (inclusief 

lesvrije dagen) 
 
  

Het gymnastiek- en dansrooster (locatie Bachplein) 
 
Maandag vakleerkracht gym:  Donderdag dansleerkracht: 

8.30u.  -   9.10u. groep 5  8.30u.   -   9.10u. groep 5 
9.10u.   -   9.50u. groep 5/6  9.10u.   -   9.50u. groep 5/6 
9.50u.   - 10.30u. groep 6                         9.50u.   - 10.30u. groep 6 

10.30u.   - 11.10u. groep 4a  10.30u.   - 11.10u. groep 4a 
11.10u. - 11.50u. groep 4b  11.10u. - 11.50u. groep 4b 
13.15u. - 13.55u. groep 7  13.15u. - 13.55u. groep 7 
13.55u. - 14.35u. groep 8b   13.55u. - 14.35u. groep 8b                   

   14.35u.    - 15.15u.        groep 8a       14.35u.       - 15.15u.    groep 8a 



 

 

 
Woensdag dansleerkracht (in het speellokaal) 
  9.00u.   -   9.45u. kleutergroep 
  9.45u.   - 10.30u. kleutergroep 
10.30u.   - 11.15u. groep 3 (halve klas) 
11.15u.   - 12.00u. groep 3 (halve klas) 

(de kleutergroepen dansen om de week) 
 
Donderdag: 14.20-15.00 uur groep 3 gymles in het speellokaal. 
 
 

Kamp groep 8  
 

Groep 8 gaat van 4 t/m 8 november naar groepsaccommodatie 'Het Samuel 
Naardenhuis' in Oostvoorne. De voorbereidingen voor deze topweek zijn nu al 
in volle gang. Verdere informatie volgt in het begin van het nieuwe 
schooljaar. De kosten bedragen € 125,-.  
 

Klassenouders  
 
Wij werken op Het Windas met klassenouders. Deze klassenouders hebben als 
doel de betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en 
te coördineren bij evenementen van de klas. Leerkrachten kunnen hierdoor 
meer tijd aan de groep besteden.  
Iedere klas heeft twee klassenouders, die coördinerende taken vervullen 
binnen de groep. Zij bieden (of vragen ouders voor) praktische ondersteuning 
bij activiteiten in de groep en zijn het eerste aanspreekpunt van de leerkracht 
voor het organiseren en plannen van ouderhulp voor deze activiteiten. 
Klassenouders leggen hiervoor, in overleg met de groepsleerkracht, contacten 
met andere ouders/verzorgers. Leerkrachten zullen zelf na de vakantie twee 
ouders benaderen voor deze taak.  
De leerkrachten zullen per klas ook een aantal ‘luizenmoeders’ vragen. Komend 
schooljaar is het wederom de bedoeling dat de luizencontrole na de vakanties 
gedaan wordt door ouders uit de eigen klas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR)  
 
Voorzitter:     Kari Klink     4705089 
Ouderleden:    Gulhan Girgin   
              Wolter Scheelings 

         Robert Boogaard 
                 
Teamleden:    Coen Ronteltap  
   Wessel van Kralingen 
   Marian van Ravenzwaaij 
   Anouk Blanken 
 
Directeur:    Mariëlle van der Schoor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teamleden  

Directeur  
Mariëlle van der Schoor 
m.vanderschoor@primoschiedam.nl 

 
Intern begeleider peuters, gr. 1 t/m 4 
Nanette Bemelmans 
zorg.windas@primoschiedam.nl 
 
Intern begeleider gr. 5 t/m 8 
Marijke van der Vliet 
m.vandervliet@primoschiedam.nl 
 
Monique van der Marel  
m.vandermarel@primoschiedam.nl 

Saskia Pruijssers 
s.pruijssers@primoschiedam.nl 

 
Bonnie Batenburg 
b.batenburg@primoschiedam.nl 

 
Rosemarie van den Berg 
r.vandenberg@primoschiedam.nl 
 
Cindy Leenheer 
c.leenheer@primoschiedam.nl 

 
Miranda Bender 
m.bender@primoschiedam.nl 
 

Megan Klerks 
m.klerks@primoschiedam.nl 

     
Alexandra Jansen 
 a.jansen@primoschiedam.nl 

 
Sabrina Dröge 
s.droge@primoschiedam.nl 

 
Annemarie Kronenburg 
a.kronenburg@primoschiedam.nl 

     
   
     ICT’er/Plaatsvervangend directeur/MT 

Harry Rusken       
h.rusken@primoschiedam.nl 

     
    MT  

Anouk Blanken 
a.blanken@primoschiedam.nl 

 
Schoolcontactpersoon                    
Lita Duskeviciu 
l.duskeviciu@primoschiedam.nl 

 
    Marian van Ravenzwaaij 

m.vanravenzwaaij@primoschiedam.nl 

 
Coen Ronteltap 
c.ronteltap@primoschiedam.nl 

 
Mariette Valkenburg 
m.valkenburg@primoschiedam.nl 
 
Thérèse van Veen 
t.vanveen@primoschiedam.nl 
 
Kimberly Versluis 
k.versluis@primoschiedam.nl 
 

Betty Mauer 
b.mauer@primoschiedam.nl 

 
    Wessel van Kralingen 
     w.vankralingen@primoschiedam.nl 

 
Daniël Blakmoor 
d.blakmoor@primoschiedam.nl 
 

    Angelique van Willigen 
     a.vanwilligen @primoschiedam.nl 

 
    Wilma Diejie 
     w.diejie@primoschiedam.nl 

mailto:k.versluis@primoschiedam.nl
mailto:k.versluis@primoschiedam.nl


 

 

    Vertrouwenspersoon Primo   Vakleerkracht gym 
Letteke Scheurkogel    Kim Everaars (ma) 

     010-4071615/06-12429350   k.everaars@primoschiedam.nl
     l.scheurkogel@cedgroep.nl

 
Administratie 
Olga de Groot (ma en do) 
administratie.windas@primoschiedam.nl 

 

 

Dringende gevallen 

In heel dringende gevallen kunt u de volgende personen ook na schooltijd op 

hun mobiele telefoon bellen. 

Directeur:                                                                                              
Mariëlle van der Schoor   06-17009823 

Plaatsvervangend directeur:                         
Harry Rusken   06-14365400 

Schoolcontactpersoon:                                                                
Lita Duskeviciu             06-50419479                                                                                                                                               
 

 

Bij wie moet ik zijn voor ..... ?: 

Bibliotheek (bibliotheekcoördinator)  Rosemarie van den Berg 
Computer (ICT-coördinator)   Harry Rusken  
Formulier extra verlof    Mariëlle van der Schoor 
Inschrijving nieuwe leerlingen    Mariëlle van der Schoor 
Kerstfeest       Megan Klerks 
Kleuterfeest      Marian van Ravenzwaaij 
Schooltuin      Marian van Ravenzwaaij 
Klachtenregeling      Mariëlle van der Schoor 
Luizencontrole     Anouk Blanken 
Mundo      Miranda Bender    
Nieuwsbrief      Harry Rusken 
Overblijfcommissie    Harry Rusken/Wilma Diejie 
Paasfeest       Lita Duskeviciu 
Schoolcontactpersoon     Lita Duskeviciu 



 

 

Kinderboekenweek    Bonnie Batenburg 
Koningsspelen     Coen Ronteltap 
Schoolreis      Betty Mauer 
Sinterklaasfeest     Mariette Valkenburg 
Schoolsport      Daniël Blakmoor 
Ecoscool      Daniël Blakmoor   
Voortgezet Onderwijs    Mariëlle van der Schoor 
Ouderportaal Parnassys    Harry Rusken 
Taal (taalcoördinator)    Kimberly Versluis 
Rekenen (rekencoördinator)   Coen Ronteltap 
Lezen (leescoördinator)    Rosemarie van den Berg 
Cultuur (ICC’er)     Bonnie Batenburg 
Kanjer (Kanjercoördinator)   Anouk Blanken

 
 
Groepsindeling 2019-2020 

 
1/2 Vlinders  meester Daniël  
1/2 Salamanders juf Bonnie ma/vrij, juf Angelique di t/m do 
1/2 Kikkers  juf Miranda ma t/m vrij, juf Wilma do/vrij 
1/2 Bijen  juf Marian 
3   juf Alexandra ma t/m woe, juf Betty do/vrij                    
4A   juf Megan 
4B   juf Mariette 
5   juf Rosemarie ma t/m woe, juf Lita do/vrij 
5/6   juf Saskia ma/do/vrij, meester Harry di/woe, juf Rachel (lio) 
6  juf Anouk ma/di en woe om de week, juf Kimberly woe om 

de week en do/vrij 
7   meester Coen, juf Lita om de week op woensdag 
8A   meester Wessel ma en woe t/m vrij, juf Annemarie ma/di 
8B   meester Harry ma, juf Sabrina di t/m vrij 
 

Intern begeleider groep 1 t/m 4:  Nanette Bemelmans do/vrij 
Intern begeleider groep 5 t/m 8:       Marijke van der Vliet ma/vrij 
 

Ondersteuning: 
 
Monique van der Marel    Wim van Mil (conciërge) 
Thérèse van Veen   Cas van Driel (conciërge) 
Cindy Leenheer    
                       



 

 

Ouderportaal  
 
Via ons ouderportaal kunt u zelf de telefoonnummers, adressen en gegevens van uw 
kind up-to-date houden. Een briefje aan de leerkracht is daarom niet meer nodig. 
Ook de leerkracht heeft toegang tot deze gegevens en heeft zo altijd de nieuwste 
informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het veranderen van de adresgegevens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

  J a a r k a l ende r  ob s  He t  Windas    2 019 -2020     

  augustus 2019   september 2019     oktober 2019 

1 do  vrij 1 zo   1 di   

2 vr vrij   2 ma             1e schooldag             36                            

          1e uur geen gym     
2 wo feest Kinderboekenweek 

3 za   3 di deze week luizencontrole 3 do   

4 zo   4 wo  4 vr   

5 ma vrij                32 5 do  5 za  dag van de leerkracht 

6 di vrij 6 vr   6 zo   

7 wo vrij 7 za   7 ma  41 

8 do vrij 8 zo   8 di   

9 vr vrij 9 ma        37 9 wo   

10 za   10 di Staal informatieavond         

groep 3 t/m 6     
10 do   

11 zo   11 wo   11 vr  

12 ma vrij                33 12 do informatieavond groep ½ en 

groep 7/8 
12 za   

13 di vrij 13 vr schoolfotograaf 13 zo   

14 wo vrij 14 za    14 ma  42 

15 do vrij 15 zo   15 di   

16 vr vrij 16 ma 38 16 wo spelletjesochtend ½ - ouders   

17 za   17 di deze week startgesprekken 17 do   

18 zo  18 wo   18 vr   

19 ma vrij                34    19 do schoolreis/kleuterfeest 19 za   

20 di vrij 20 vr     20 zo   

21 wo vrij 21 za   21 ma vrij                 43 

22 do vrij 22 zo  22 di vrij 

23 vr vrij 23 ma 39 23 wo vrij 

24 za  24 di deze week startgesprekken 24 do vrij  

25 zo  25 wo studiedag/kinderen vrij 25 vr vrij 

26 ma vrij                35 26 do   26 za    

27 di vrij 27 vr   27 zo   

28 wo vrij 28 za             28 ma 44 

29 do vrij  29 zo   29 di deze week luizencontrole 

30 vr  vrij 30 ma 40 30 wo   

31 za     31 do   



 

 

  

  november 2019   december 2019   januari 2020 

1 vr   1 zo  1 wo vrij 

2 za   2 ma  49 2 do vrij 

3 zo  3 di               3 vr vrij 

4 ma werkweek groep 8   45 4 wo  4 za   

5 di   werkweek groep 8 5 do Sint (’s middags vrij) 5 zo   

6 wo  werkweek groep 8 6 vr   6 ma   2 

7 do werkweek groep 8 7 za   7 di deze week luizencontrole      

8 vr  werkweek groep 8 8 zo   8 wo   

9 za   9 ma  versierochtend        50 9 do   

10 zo  10 di                10 vr  

11 ma 46 11 wo spelletjesochtend ½ - groep 8   11 za   

12 di   12 do   12 zo  

13 wo   13 vr   13 ma 3 

14 do   14 za     14 di            

15 vr rapport mee 

 
15 zo  15 wo  

16 za  16 ma  51 16 do   

17 zo  17 di   17 vr  

18 ma rapportbesprekingen broer/zus     47 18 wo kerstviering 18 za   

19 di rapportbesprekingen 19 do opruimochtend 
kinderen ’s 

middags vrij 
19 zo   

20 wo rapportbesprekingen 20 vr kinderen vrij 20 ma       4 

21 do rapportbesprekingen 21 za   21 di  

22 vr  22 zo   22 wo   

23 za  23 ma vrij                 52 23 do   

24 zo   24 di vrij 24 vr   

25 ma Schoolkeuzemarkt groep 8    48 25 wo vrij 25 za  

26 di   26 do vrij 26 zo   

27 wo   27 vr vrij 27 ma  5 

28 do   28 za   28 di   

29 vr   29 zo  29 wo  

30 za   30 ma vrij                  1 30 do  

   31 di vrij 31 vr  

 

 

 

 



 

 

 

  februari 2020   maart  2020   april 2020 

1 za   1 zo   1 wo   

2 zo   2 ma 10 2 do   

3 ma 6 3 di deze week luizencontrole 3 vr   

4 di   4 wo spelletjesochtend ½ - ouders   4 za  

5 wo   5 do  5 zo   

6 do   6 vr rapport mee 6 ma  15 

7 vr   7 za   7 di   

8 za   8 zo   8 wo   

9 zo   9 ma rapportbesprekingen     11  9 do paasfeest  

10 ma 7 10 di rapportbesprekingen broer/zus 10 vr Goede vrijdag, vrij 

11 di   11 wo rapportbesprekingen 11 za   

12 wo   12 do rapportbesprekingen 

  
12 zo 1e paasdag 

13 do   13 vr  13 ma 2e paasdag           16 

14 vr   14 za   14 di  

15 za  15 zo  15 wo       

16 zo   16 ma 12 16 do   

17 ma 8 17 di   17 vr Koningsspelen 
’s middags 

vrij 

18 di   18 wo   18 za  

19 wo   19 do   19 zo  

20 do kinderen vrij/studiedag 20 vr   20 ma  17 

21 vr kinderen vrij/studiedag  21 za   21 di   

22 za  22 zo   22 wo spelletjesochtend ½ - ouders   

23 zo   23 ma 13 23 do    

24 ma vrij                  9 24 di   24 vr   

25 di vrij 25 wo        25 za   

26 wo vrij 26 do  26 zo   

27 do vrij 27 vr   27 ma Koningsdag          18 

28 vr vrij 28 za  28 di  vrij 

29 za       29 zo   29 wo vrij 

   30 ma 14 30 do vrij 

   31 di     



 

 

 

  
 

 
 

  mei 2020   juni 2020   juli 2020 

1 vr vrij 1 ma 2e pinksterdag, vrij       23        1 wo   

2 za   2 di kinderen vrij/studiedag 2 do  

3 zo   3 wo kinderen vrij/studiedag 3 vr   

4 ma vrij                19 4 do kinderen vrij/studiedag            4 za  

5 di 
vrij 

5 vr   kinderen vrij/studiedag  5 zo  

6 wo vrij 6 za   6 ma 28 

7 do vrij 7 zo   7 di   

8 vr  vrij 8 ma       24 8 wo eindejaarsfeest 

9 za       9 di deze week luizencontrole  9 do   

10 zo Moederdag   10 wo   10 vr rapport mee       

11 ma 
 20 

11 do  11 za  

12 di deze week luizencontrole 12 vr sportdag groep 8 12 zo  

13 wo   13 za   13 ma kennismaking nieuwe gr. 14.15     29 

14 do  14 zo   14 di   

15 vr   15 ma 25 15 wo rapportbesprekingen/              

groep 8 vrij 

16 za  16 di 
          

16 do  kinderen ’s 

middags vrij 

17 zo  17 wo spelletjesochtend ½ - groep 8                          17 vr kinderen vrij 

18 ma 21 18 do 
 

18 za  

19 di   19 vr   19 zo  

20 wo   20 za        20 ma vrij                30 

21 do  Hemelvaartsdag 21 zo Vaderdag 21 di  vrij 

22 vr vrij 22 ma  26 22 wo vrij 

23 za  23 di   23 do vrij 

24 zo   24 wo   24 vr vrij 

25 ma  22 25 do   25 za   

26 di   26 vr rapport groep 1 mee 26 zo   

27 wo            27 za   27 ma vrij                 31 

28 do  28 zo  28 di vrij 

29 vr   29 ma rapportbespreking groep 1    27 29 wo vrij 

30 za  30 di kinderen vrij/studiedag 30 do vrij 

31 zo 1e pinksterdag              31 vr vrij t/m 30 augustus 



 

 

 

 

 
 
 
Windas, Friends Forever 
Een basisschool is meer dan een plek waar kinderen leren lezen, schrijven en rekenen.  Voor 
hun ontwikkeling is het belangrijk dat zij kunnen ruiken aan de wereld om hun heen. En die 
wereld is heel divers. Er zijn tal van mogelijkheden om de nieuwsgierigheid van kinderen te 
stimuleren. Kennismaken met leuke projecten op gebied van kunst, cultuur en techniek is 
hiervan een mooi voorbeeld. Vaak projecten waar de vergoedingen of subsidies van zijn 
weggevallen, maar niet minder belangrijk zijn geworden. De stichting WWF wil hierbij helpen. 
 
Wij willen de school financieel ondersteunen door zoveel mogelijk vrienden van Het Windas 
donateur te maken. Voor € 25,- per jaar willen wij ervoor zorgen dat mooie en leerzame (maar 
vaak dure) projecten structureel door kunnen gaan. In samenspraak met de school worden de 
activiteiten gekozen die de stichting wil realiseren. 
U kunt vriend van de stichting worden door u aan te melden via 
windas_wff@primoschiedam.nl en uw bijdrage te storten op bankrekening  
NL61INGB0007083511. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten op 
onze facebookpagina. 
 
Ik hoop u als vriend te verwelkomen, 
 
Jan Stijger 

 



 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nachtegaallaan 2  3121 XP Schiedam  010-4700245       

Schiedamseweg 65  3121 JE   010-4709571  

www.windasschiedam.nl 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


