
 

Van de directeur 
De kinderen hebben een goede start gemaakt. 
Ze beginnen alweer te wennen aan het ritme 
van en naar school gaan. Het is wel weer even 
wennen om achtste groepers op het 
hoofdgebouw te zien rondlopen. Wat zijn ze 
groot! Voor mij is deze groep 8 speciaal omdat 
deze kinderen in groep 1 zaten toen ik als 
directeur startte. Ik heb ze groot zien groeien 
op Het Windas, mooi om te zien! 
 
We vragen alle ouders met een jonger 
broertje en/of zusje echt op tijd in te 
schrijven. Het liefst zo snel mogelijk. We 
werken voor een aantal geboortejaren met 
wachtlijsten en mogen geen voorrang geven 
aan broertjes en zusjes. 
 
We zullen, waar kan, alle activiteiten op 
school door laten gaan. Wel zullen door de 
Corona ook gewoon dingen niet kunnen zoals 
een aantal activiteiten en uitstapjes.  
 
Dit jaar zullen we gewoon met klassenouders 
werken. Veel klassenondersteuning kan ook 
buiten de school geregeld gaan worden. De 
luizencontroles worden tijdelijk door de 
school overgenomen en ook de bibliotheek-
diensten. De leerkracht zal in de app 
communiceren welke ouders dit jaar de 
klassenouders voor de betreffende groep 
zullen zijn. 
 
Vorig jaar is er een oudertevredenheids-
onderzoek afgenomen. Normaal wordt deze 
gecombineerd met een kinder- en 
personeelstevredenheidsonderzoek. Nog voor 
de herfstvakantie zullen we een personeels- 
en kindertevredenheidsonderzoek afronden. 
Natuurlijk publiceren wij de uitkomsten in de 
nieuwsbrief.  
 

Als u uw kind ziekmeldt met de app willen we 
graag weten of dit is i.v.m. 
coronagerelateerde klachten. Kunt u goed de 
reden van afmelden aangeven op het 
formulier zodat we het snel kunnen opmerken 
als er in een klas verdacht veel klachten zijn? 
 
Gelukkig start Het Windas zonder 
personeelstekort. Heel ruim is het niet 
aangezien we momenteel drie collega's 
hebben met zwangerschapsverlof. Bij 
verkoudheid of andere klachten blijven onze 
leerkrachten thuis. Wij hopen, met de herfst 
voor de deur, alle klassen bemand te houden 
maar het zijn onzekere tijden. Ik heb het nog 
nooit hoeven doen, maar sluit niet uit dat ook 
wij op een punt komen dat we klassen naar 
huis moeten sturen. 
 
Het hoofdgebouw is aan een opfrisbeurt toe. 
In gedeeltes zullen de gangen geverfd worden, 
vloeren vervangen en opnieuw ingericht. Ook 
een nieuwe personeelskamer en de inrichting 
van de computerhoek en kleuterhal staan op 
het programma.  
 
Dit schooljaar staat ook het evalueren van ons 
lesrooster op het programma. De komende 
nieuwsbrieven zullen we alle ouders op de 
hoogte houden van dit traject. Het traject zal 
vooraf met ons bestuur en de MR 
kortgesloten worden. In dit traject zal d.m.v. 
een enquête de mening van het personeel en 
de ouders gevraagd worden. Eventuele 
wijzigingen van lesrooster gaan per kerst- of 
zomervakantie in. Het coronarooster wat we 
op dit moment draaien zal niet behoren tot de 
opties omdat we streven naar gelijke start- en 
eindtijden voor de hele school en omdat het 
aantal uur dat op dit moment gedraaid wordt 
te hoog is. 

Agenda 
23 september  Waterdrinkdag Het Windas 
5 oktober   dag van de leerkracht   
6 oktober   studiedag (de kinderen zijn vrij deze dag) 
7 oktober   Nieuwsbrief nr. 2 
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De startgesprekken met ouders en kind gieten 
we dit jaar in een andere vorm vanwege 
coronamaatregelen. De kinderen zullen 
zonder de ouders een gesprekje voeren met 
de leerkrachten. Dit zal onder schooltijd 
gebeuren. Mocht u als ouder met de 
leerkracht willen spreken, vragen we u de 
leerkracht te mailen. De leerkracht zal dan 
inschatten of het gesprek via telefoon, online, 
of als uitzondering op school plaats zal vinden. 
 
We gaan, ondanks alle coronarestricties, er 
een zo normaal en mooi jaar van maken als 
mogelijk is! 
 
40 jaar juf Marian! 

Wat gaat de tijd toch 
snel, nu alweer 40 jaar 
juf. De collega’s 
hebben mij op 11 
augustus op een leuke 
manier verrast, door 
een filmpje voor mij te 
maken en mij te 

beschrijven in 1 woord dat bij mij past. Bij een 
feestje hoort ook een taart en mooie bloemen 
en nog van alle collega’s een kaart. Dit was 
echt heel lief. 
Ik weet nog dat ik als 19-jarige, op een school 
in Schiedam-Oost, mijn eerste, eigen klas 
kreeg. Onervaren, maar van goede wil om er 
het beste van te maken. Na 2 jaar in 
Schiedam-Oost te hebben gewerkt, kwam ik 
op Het Windas en behoor inmiddels bij het 
meubilair. Ik ben nog 1 van de weinige “echte 
kleuterjuffen”, die de ouderwetse 
kleuteropleiding heeft gedaan. Inmiddels ben 
ik wel een allround juf, die het leuk vindt om 
een uitstapje naar een andere groep te 
maken, maar mijn hart ligt bij de kleuters. In 
de afgelopen 40 jaar is er veel veranderd in 
het onderwijs, maar het ligt aan jezelf hoe je 
daar mee omgaat. Ik hou wel van uitdagingen 
en het houdt het werk leuk. Ik beleef nog 
steeds veel plezier aan mijn werk en krijg 
energie van de kinderen waardoor ik het nog 
lang hoop vol te houden. 
Juf Marian 
 

Even voorstellen … 
Mijn naam is Jolanda van der 
Does. Ik ben 35 jaar oud. Ik 
woon in Schiedam met mijn 
man en twee kinderen. De 
afgelopen 13 jaar heb ik op 
twee verschillende scholen in 
Overschie gewerkt waar ik 
heb lesgegeven aan de 
groepen 1/2, 3 en 4. Kleuters 
en het lesgeven aan kleuters 

vind ik heel erg leuk! Daarom heb ik de 
meeste jaren een kleuterklas gedraaid of ben 
ik nauw betrokken geweest bij de kleuters 
vanuit mijn rol als intern begeleider. Op een 
zonnige middag in de speeltuin vertelden 
vrienden enthousiast over de school waar hun 
kinderen op zitten: Het Windas. Zij brachten 
dit enthousiasme op mij over. Ik werd 
nieuwsgierig en heb contact gezocht met de 
directie. Na een gesprek en een rondleiding 
was ik overtuigd en sta ik dit schooljaar op 
maandag en vrijdag voor de Salamanders. Ik 
heb er zin in! 
 
Even voorstellen … 
Mijn naam is Hanneke Houtbraken en ik ben 
een nieuw gezicht op Het Windas. 
Ik ben na het behalen van mijn pabo-diploma 
17 jaar werkzaam geweest op de Violier, waar 
ik altijd een midden- of bovenbouwgroep had 
en ook de bovenbouwcoördinator was. 
Ik ben hierna Nederlands en Wiskunde gaan 
geven op een VMBO-school in Rotterdam, 
maar kwam er al gauw achter dat mijn hart 
toch echt meer bij de basisschool ligt. 
Ik geef dit jaar op woensdag, donderdag en 
vrijdag les aan groep 5a, samen met juf 
Anouk, en doe dat met erg veel plezier. 
Wanneer ik niet aan het werk ben, ben ik 
vooral bezig met mijn twee kinderen van 11 
en 8 jaar oud, sta ik langs de lijn bij een 
handbal- of hockeyveld of zitten we op de 
tribune van het mooiste stadion van 
Nederland, het Kasteel. Ook ga ik graag 
wandelen op het strand, op vakantie, uit eten 
of lees ik een boek. Die laatste vier zijn mooi 
te combineren! 
Ik hoop van toegevoegde waarde te zijn op 
Het Windas en kijk uit naar een gezellig en 
leerzaam schooljaar. 
 



 

 
 
Nieuws van de kleuters 
En toen was de zomervakantie alweer voorbij 
en zijn we zelfs al 3 weken aan het werk op 
school. Iedereen is ondertussen weer aardig 
gewend in zijn of haar klas. De kaarten zijn 
opnieuw geschud en de kinderen hebben hun 
plekje weer aardig gevonden in de groep. De 
jonkies zijn wat ouder en andere kinderen zijn 
ondertussen gebombardeerd tot "grote" 
kinderen en hulpjes van de kinderen die het 
nog niet altijd weten. Fijn om te zien hoe snel 
iedereen weer op zijn plekje zit. 
 
We hebben dan ook niet stil gezeten in de 
kleutergroepen en in de eerste twee weken 
zijn we heel erg druk bezig geweest met de 
kanjerweken en het herhalen van de regels, 
het maken van vriendjes en het zoeken van 
verschillen tussen elkaar of juist het 
tegenovergestelde. Dit werd door middel van 
veel spelletjes geoefend.  
Natuurlijk leerden we ook al een eerste letter 
en gingen kinderen thuis en buiten op zoek 
naar de "i" van ik.  
 
Afgelopen week zijn we begonnen met het 
nieuwe thema, namelijk "kunst". Op maandag 
stond er dan ook een kunstenares in alle 
groepen, juf Eva, om het thema te openen. 
Tijdens deze les hebben we het gehad over 
kleuren, wat kunst is en wanneer je een 
kunstenaar bent. Ook zijn we natuurlijk zelf 
aan de slag gegaan als echte kunstenaars. Juf 
Eva komt de komende weken iedere maandag 
iets anders doen met de kinderen.  
 

 
 
Kunst maken is natuurlijk niet alleen maar het 
schilderen van een schilderij, maar ook met 
papier en lijm, met klei, met kosteloos 
materiaal e.d. kun je mooie creaties maken. 
Dit gaan we de komende weken dan ook 
uitproberen in ons eigen atelier in de klas.  
Jammer genoeg kunt u niet zien hoe mooi de 
gangen worden, want er worden echte 
tentoonstellingen en musea gemaakt door de 
kinderen.  
 
Natuurlijk gaat het tellen en bezig zijn met 
letters en cijfers gewoon door en leren we de 
komende weken letters bij, natuurlijk in ieder 
geval de "k" van kunst. 
Ook worden er weekwoorden aangeleerd, 
deze week waren dat: de kunstenaar, het 
atelier, het museum, het kunstwerk en de 
expositie. 
Jammer genoeg kunnen wij nu niet met de 
groepen naar het museum gaan, maar wellicht 
kunt u met uw kind een bezoekje brengen aan 
het stedelijk museum in Schiedam? Het thema 
zal dan nog meer gaan leven voor uw kind en 
hij of zij zal nog meer begrijpen van wat we in 
de klas allemaal leren en doen.  
 
Kortom, we zijn heel druk bezig in de 
kleutergroepen!  
 

Nieuws van de schoollogopediste 
Mijn naam is Els ten Bensel en ik werk als 
schoollogopediste op school Het Windas. 
Binnenkort kom ik in groep 1 - 2 een praatje 
maken met de kinderen tijdens de werkles. Ik 
let dan vooral op de spraak, de taal en de 
stem. Doel is om zo vroeg mogelijk enige 
moeite hiermee op te sporen. Mócht er reden 
zijn om uw kind verder te bekijken, dan kan 
een screening volgen. Vooraf aan de screening  
 



 

 
 
 
 
wordt met u gesproken en wordt uw 
toestemming voor deze screening gevraagd. 
Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u mij 
op woensdagochtend in de even weken op 
school bereiken. Wilt u liever telefonisch 
contact, dan kan dat via het telefoonnummer 
06-57041562. Mailen kan ook, via het e-
mailadres: 
etenbensel@onderwijsdatpast.info. 
 
Nieuwe datum Schoolfotograaf 
Het is gelukt om een andere datum te plannen 
voor de schoolfotograaf. De peuters gaan op 
maandag 9 november op de foto. De groepen 
1 t/m 8 gaan op dinsdag 10 november 2020 op 
de foto.  
We zullen u begin november weer de nodige 
informatie geven.  
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