Nieuwsbrief 7 september 2018
Jaargang 20 nr. 1
Agenda
10 september
11 september
12 september
17 t/m 21 september
20 september
21 september

Informatieavond groepen 5 t/m 8
Informatieavond groepen 1/m 4
Staking
Startgesprekken gr. 2 t/m 8
Schoolreis en kleuterfeest
Nieuwsbrief nr. 2

Van de directeur
Het nieuwe schooljaar zijn we goed
gestart. De leerkrachten zijn fit en hebben
er zin in. De kinderen moeten nog wel
even wennen maar inmiddels beginnen ze
in het ritme te komen. Nieuwe klas,
nieuwe plek en een nieuw gezicht
waartegen je juf of meester zegt.
Het buitenlokaal is bijna af. In de laatste
week heeft Eugene, de vader van Kristoff
uit groep 6 het helemaal voor ons in de
beits gezet. We wachten nog op de
vloerbekleding en de beplanting. Tijdens
de kinderboekweek zal de officiële
opening zijn. En daar hoort natuurlijk iets
feestelijks bij…..
Nieuw zijn dit jaar de startgesprekken die
we voeren met u en uw kind. De
bedoeling is om u en uw kind beter te
leren kennen maar ook voor u om
persoonlijk kennis te maken met de
leerkracht(en). De groepen 1 hebben
altijd al een intake en een 10-wekengesprek. Om deze reden starten we vanaf
groep 2 met deze gesprekken. We kunnen
dit gesprek alleen voeren als uw kind bij
het gesprek is.
Na jarenlang een luizenbrigade te hebben
gehad, gaan we hier een nieuwe vorm
voor kiezen. Binnen elke klas zal het
luizenpluizen door de klassenouders
worden geregeld. De klassenouders
regelen na elke vakantie een controle. De
communicatie bij luis zal gewoon gelijk

blijven aan vorige jaren. Ik wil de moeders
die jaren lang dit voor de school hebben
gedaan wel erg bedanken voor de
gigantische hoeveelheden hoofden die ze
hebben gecontroleerd…. “luizenmoeders,
super bedankt! Wat fijn dat jullie er
waren!”
Streng of duidelijk? Een school heeft
afspraken en die werken alleen als we ons
daar aan houden. Voor iedereen, ook de
leerkrachten en de directie, is dat soms
moeilijk. Laten we elkaar daar aan helpen
herinneren.
- Ouders dragen zorg voor het op
tijd halen en brengen. Om 8.20 uur
gaat de eerste bel, dan kunt u naar
binnen gaan. De kinderen gaan dan
rustig aan het werk. Om 8.30 gaat
de 2de bel, de leerkracht start dan
met de les.
- Ouders die later komen storen niet
meer door met het kind mee de
klas in te komen.
- Leerkrachten nemen contact op
met ouders waarvan het kind
meerdere keren te laat komt.
- Leerkrachten openen de deuren
8.20 uur.
- Ouders parkeren hun auto in een
parkeervak en stoppen niet voor
de school.
- Kinderen (ook kleintjes) fietsen
niet op het plein.

-

Honden en/ of andere huisdieren
mogen niet het schoolplein op.

Van de kleuters
In de 4 gezellige kleine kleutergroepen is
de start van het schooljaar goed verlopen.
De kinderen waren blij om elkaar weer te
zien, sommige nog wel een beetje
onwennig. Door de Kanjerspelletjes was
het ijs snel gebroken; we weten elkaars
naam weer, helpen elkaar, niemand lacht
uit en niemand blijft zielig.
Er wordt samen gespeeld alsof er geen
vakantie geweest is en de nieuwe 4 jarigen doen ook al aardig mee in de klas!
We zijn trots op de kleuters die elkaar al
zo goed helpen!
We zijn gestart met onszelf voorstellen
aan elkaar; "dit ben ik", ik heet .... en ik
hou van....We leerden het
eerste spreekbeeld; de i, en volgende
week de K zodat we meteen een woordje
kunnen maken.
De eerste schrijfdans "De Vulkaan" komt
aan bod in alle groepen, en binnenkort
start ons thema over bouwen, wonen ,
huizen en alles wat daarmee te maken
heeft. Misschien kunt u alvast een rondje
maken om de nieuwe wijk tegenover de
school zodat uw kind kan zien hoe een
bouwterrein eruit ziet!
Het kleuterfeest (op donderdag 20
september) staat ook in het teken van
"Bouwen". We komen nog een aantal
begeleiders te kort en we hopen dat
er ouders/opa's/oma's zijn die ons willen
helpen tijdens het ochtendprogramma. U
kunt zich hiervoor opgeven bij de
leerkracht van uw kind.
Schoolreis en kleuterfeest
De schoolreis komt er weer aan!
Donderdag 20 september gaan de
groepen 3 en 4 naar Plaswijckpark en de
groepen 5,6 en 7 naar Drievliet.
De kleuters hebben die dag hun eigen
feest op school met het thema ”Wij
bouwen een huis“. Het feest is van 8.30u.

tot en met 14.30u. De kinderen eten
tussen de middag op school. Op deze dag
gaan de kinderen ook de
theatervoorstelling Buurman en Buurman
bekijken. Deze voorstelling is mede
mogelijk gemaakt door Windas Friends
Forever.

De groepen 3 t/m 7 vertrekken vanaf het
parkeerterrein van zwembad Groenoord.
Het programma van de groepen 3 en 4, is
als volgt:
09.15 uur Verzamelen op het
parkeerterrein van zwembad Groenoord.
U gaat staan bij de groep van uw kind.
09.30 uur Vertrek bussen naar
Plaswijckpark.
15.00 uur Vertrek naar Schiedam.
15.30 uur Aankomst in Schiedam.
Het programma van de groepen 5, 6 en 7,
is als volgt:
08.45 uur Verzamelen op het
parkeerterrein van zwembad Groenoord.
U gaat staan bij de groep van uw kind.
09.00 uur Vertrek bussen naar Drievliet.
16.00 uur Vertrek naar Schiedam.
16.45 uur Aankomst in Schiedam.
Meer informatie volgt nog.

Staking woensdag 12 september
‘HET IS VIJF VOOR TWAALF!’. Bijna alle
leerkrachten van ons team doen mee aan
de estafettestaking op woensdag 12
september. Ons team wil onderwijs dat
deugt voor alle kinderen, echter:

Het geld voor primair onderwijs is
ontoereikend;
De leraren raken op!;
Salarissen in primair onderwijs sluiten
onvoldoende aan bij de hoge
verwachtingen aan leraren.
Het kabinet heeft (onder voorwaarden)
270 miljoen euro extra beschikbaar
gesteld voor de salarissen en 430 miljoen
voor de bestrijding van werkdruk. Een
goed begin, maar nog onvoldoende. In
2021 zullen er al bijna 5.000 fulltime
leraren tekort zijn in het onderwijs. Dat
betekent dat er zo’n 115.000 kinderen in
Nederland zonder leraar zitten. In 2025
loopt dit getal zelfs op tot 230.000
leerlingen.
Wel of niet staken is een eigen afweging
van leraren (staken is een recht en geen
verplichting). Wanneer meer dan de helft
van de leraren staakt sluit de school. We
realiseren ons dat dit een flink beroep
doet op uw flexibiliteit. Toch durven we
een beroep te doen op uw steun.
Voor Het Windas betekent dit dat de
school gesloten blijft op woensdag 12
september. De stakende leerkrachten
zullen deelnemen aan de geplande
manifestatie in Rotterdam. De
leerkrachten die niet staken zullen andere
werkzaamheden op school verrichten.
Kinderopvang Mundo is deze dag wel
geopend en ook de geplande foto’s van de
peuters gaan gewoon door.
Startweken Kanjer
We werken op het Windas al weer enkele
jaren met de Kanjertraining. Bij de Kanjer
horen vaste Kanjerafspraken en
Kanjertaal. De startweken zijn bedoeld om
al deze afspraken en de Kanjertaal weer
even op te frissen. De startweken vinden
plaats in de eerste weken van het
schooljaar. De basiselementen van de
Kanjertraining komen allemaal aan bod
zodat er een duidelijke basis wordt

neergelegd om het vervolg van de lessen
op voort te bouwen.
Onderdelen van de startweek zijn o.a.:
•

kennismakingsspelletjes,

•

vertrouwensoefeningen en
samenwerken

•

motor en bezinepomp (geen
aandacht geven aan ongewenst
gedrag)

•

het verschil tussen plagen, ruzie en
pesten

• afspraken in de klas
De onderdelen uit de startweek zullen
verder in het jaar terugkomen in de
speciaal daarvoor ontwikkelde lessen
maar ook tijdens de pauzes en in de
wandelgangen zal er aangesloten worden
op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de
‘Kanjertaal’.
Proefles ‘De KunstKlas’
Zin in creatief bezig zijn in het Stedelijk
Museum Schiedam? Meld jezelf of je
(klein)kind aan voor de gratis proefles op
zaterdag 8 september. De KunstKlas
begint met kijken. Samen bekijken we een
of twee kunstwerken, daarna ga je aan de
slag. Daarbij maak je kennis met
verschillende materialen en creatieve
technieken.

Koningin
De Kunstklassen zijn een idee van Pierre
Janssen, oud-conservator/directeur van
het Stedelijk Museum Schiedam. Veel
Schiedammers hebben bij de KunstKlassen

hun eerste creatieve stappen gezet. De
workshops waren zo vernieuwend dat
Pierre Janssen erover mocht vertellen in
de Ridderzaal in Den Haag in het bijzijn
van de koningin. Daar liet hij ook
tekeningen zien uit de Schiedamse
KunstKlassen.
Praktisch
Gratis proefles op zaterdag 8 september
2018
11.00 - 12.00 uur, proefles voor kinderen 4
t/m 7 jaar
12.30 - 13.30 uur, proefles voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar
14.00 - 15.00 uur, proefles voor
volwassenen
Heb je de smaak te pakken? Schrijf je dan
gelijk in voor de workshopreeks
KunstKlassen 2018-2019.

Windas Friends Forever.
Beste ouders, iedereen natuurlijk heel blij
dat de kinderen weer naar school gaan.
WFF wil ook dit schooljaar haar steentje
bijdragen in het financieel ondersteunen
van leuke, educatieve en culturele
activiteiten voor de kinderen. Het belang
hiervan behoeft geen uitleg. Zo gaan de
kleuters naar een voorstelling die in
principe te duur is. Door de financiële
bijdrage van WFF is het mogelijk gemaakt
toch hier van te genieten. Dit is maar een
voorbeeld.

http://stedelijkmuseumschiedam.nl/nl/activit
eiten/kunstklassen-volwassenen-en-kinderen

De bibliotheek op school
Onze prachtige bibliotheek is in december
al weer 2 jaar in gebruik. Dankzij onze
groep fantastische
bibliotheek(groot)ouders loopt alles op
rolletjes. We zijn nog hard op zoek naar
(groot)ouders die ons team willen komen
versterken. Lijkt het u leuk en heeft u in de
ochtend of de middag op dinsdag of
vrijdag tijd dan kunt u zich opgeven bij de
groepsleerkracht van uw kind of bij de
bibliotheekcoördinator, Rosemarie van
den Berg.

Om dit te blijven doen, hebben wij echt
uw steun nodig. WFF hoopt dat veel
vrienden van Het Windas het verschil
willen maken. U kunt dit door € 25 (meer
mag ook) over te maken naar: Stichting
Windas Friends Forever, rekening
NL61INGB0007083511
WFF en de kinderen zijn heel blij met uw
bijdrage.
Namens WFF
Jan Stijger

