
 

Van de directeur 
We zijn weer in contact! 
Veel ouders zijn blij dat ze even een kijkje 
hebben kunnen nemen in de school. Nu 
nemen we weer afscheid op het plein en 
merken we dat de kinderen met veel rust naar 
binnen komen. Bent u te laat, dan kunt u 
gewoon op het plein afscheid nemen en uw 
kind naar binnen laten gaan. Na schooltijd is 
er tijd om even met de leerkrachten te 
spreken of om even naar binnen te komen om 
iets te bekijken in de klas.  
De startgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 
worden weer door veel ouders als erg prettig 
ervaren. Het past in onze visie om vanuit de 
band met het kind en de ouders te werken. De 
leerkrachten vinden het ook heel prettig om 
echt even tijd voor u en uw kind te hebben. 
 
 
NPO op Het Windas 
Het onderwijs heeft al een lange tijd te maken 
met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen 
voor kinderen en jongeren in Nederland.  
Sommigen hebben een leervertraging 
opgelopen of zijn minder gemotiveerd 
geraakt. Anderen hebben juist een groeispurt 
gemaakt. Hoe dan ook, leerlingen 
verdienen alle kansen op volwaardig 
onderwijs en een goede toekomst, ondanks 
corona.  
Het Nationaal Programma Onderwijs geeft 
ondersteuning aan scholen om vertragingen te 
beperken en in te halen. De regering besteedt 
hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 
miljard extra aan het onderwijs. Elke school 
krijgt een ander bedrag. Het bedrag is 
afhankelijk van de ingeschatte achterstanden 
door de overheid.  
Voor de zomervakantie hebben wij een 
schoolscan gemaakt op Het Windas. Hierin 
hebben we zichtbaar gemaakt hoe onze 

kinderen op het gebied van cognitie en gedrag 
ervoor staan. Gelukkig zien wij hier op school 
een beperkte sprake van leerachterstanden en 
– vertragingen. Toch zijn er wel degelijk 
leerlingen die op emotioneel of cognitief 
hinder hebben ondervonden. Deze kinderen 
zullen we extra ondersteunen. In een 
uitgewerkt plan hebben wij op detailniveau 
beschreven hoe en welke leerlingen wat nodig 
heeft en wat leraren nodig hebben om dit zo 
goed mogelijk te doen.   
Omdat we aan ouders en de rest van de 
buitenwereld willen laten zien wat we met de 
extra subsidie doen hebben wij een 
overzichtskaart gemaakt. Voor wie 
het interessant vindt. De overzichtskaart kunt 
u in de bijlage vinden. 
  
Inschrijven van uw kind 
Heeft u kleine kinderen en wilt u graag uw 
jongere kind ook naar Het Windas sturen? 
Zorg dan echt dat u uw kind op tijd inschrijft. 
Denk niet ‘ik wacht nog even’, want de 
teleurstelling is dan groot als een jaar vol zit. 
We hanteren geen voorrang voor ouders die 
al een kind op onze school hebben zitten. Vol 
is echt vol. Sommige jaren hebben al 
wachtlijsten! Help elkaar herinneren als er 
baby's geboren worden.  
 
 
Extra salaris leerkrachten  
Leraren, onderwijsassistenten en 
schoolleiders die werken op scholen met veel 
achterstanden krijgen de komende twee jaar 
extra salaris. Het gaat om een toelage van 
gemiddeld 8 procent, bedoeld voor 
vestigingen in zowel het primair onderwijs als 
het voortgezet (speciaal) onderwijs. Met de 
regeling wil het ministerie van Onderwijs het 
aantrekkelijker maken om op deze scholen te 
werken. Onze school valt buiten deze regeling  
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, we hopen dat onze leerkrachten het zo fijn 
werken op Het Windas vinden en niet in de 
verleiding gebracht worden om elders te 
werken. 
 
Even voorstellen …. 
Sinds begin van dit schooljaar werk ik, Mariëlle 
Witte-Belgraver, twee dagen in de week op 
Het Windas. Ik heb het enorm naar mijn zin en 
voel me al erg thuis. 
Vanaf begin 2000 heb ik zo’n tien jaar in het 
voortgezet onderwijs gewerkt als docent 
handvaardigheid. En de afgelopen tien jaar 
heb ik als lees-mediaconsulent gewerkt in de 
bibliotheek van waaruit ik veel met 
basisscholen samenwerkte. Het regelmatig 
voor de klas kunnen staan en samen met de 
kinderen lezen, werken en ontdekkingen doen 
miste ik. Hierdoor heb ik de keuze gemaakt 
om weer terug te keren naar het onderwijs, 
maar dan in het basisonderwijs. Vandaar dat 
ik nu ook nog één dag in de week naar 
Hogeschool InHolland ga. Ik volg daar de 
verkorte deeltijd Pabo en zit nu in mijn 
tweede en tevens afstudeerjaar. Het is pittig, 
maar ik heb nog geen moment spijt van deze 
keuze. 

Ik ben dol op 
lezen en 
natuurlijk 
voorlezen, ga 
graag wandelen 
of naar een 
museum met mijn 
gezin, maar maak 
ook als ik tijd heb 
kleding en andere 
creaties van stof. 
 
 
 

 
Even voorstellen ….. 
Mijn naam is Charissa van Aalst - Verduijn en 
ik ben nieuw op Het Windas. 

 
Ik ben 35 jaar, getrouwd en we hebben samen 
2 dochters: Tess (bijna 6) en Sofie (3). 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar 

bijvoorbeeld Plaswijckpark en Blijdorp te gaan. 
Ook vind ik het fijn om 2x in de week te 
sporten en krachttraining te doen. Ik hou van 
gezelligheid en om leuke dingen te doen met 
vrienden. 
Ik woon al 30 jaar in Schiedam, maar ik heb 10 
jaar voor de klas gestaan in Spijkenisse. Hier 
heb ik veel verschillende groepen lesgegeven. 
Van 2019-2021 ben ik even uit het onderwijs 
geweest en heb ik in een kinderkledingwinkel 
gewerkt. Na 1,5 jaar miste ik het onderwijs 
enorm, de 
kinderen, het 
lesgeven, de 
sfeer, alles 
eigenlijk! Dus 
besloot ik om 
weer te gaan 
rondkijken. 
Deze keer wel 
wat dichterbij, 
en ineens 
kwam Het 
Windas op mijn pad. Na een heel leuk gesprek 
ben ik daar dan :-). 
Ik werk dit schooljaar samen met meester 
Coen in groep 4a. Ik heb er super veel zin in! 
 
Even voorstellen …. 
Beste jongens en meisjes, ouders en collega’s,  
Er werd mij gevraagd om een 
stukje over mezelf te 
schrijven zodat ik mezelf kon 
voorstellen in de nieuwsbrief 
van Het Windas. Mijn naam is 
Denise Chang. Op dit moment 
ben ik met veel plezier een 
van de juffen van groep 4B.  
Mijn echte, Oosterse naam 
heeft de initialen C.L.  Maar 
die is vrij moeilijk om uit te 

spreken      . Ik kom oorspronkelijk uit 
Singapore maar ik woon al vanaf mijn derde 
jaar in Nederland. Inmiddels ben ik een 
enthousiaste veertiger en woon met mijn 
gezin (ik heb een zoon van 12 en een van 18) 
in de wijk Rotterdam-Nesselande. Afgelopen 
februari 2021 heb ik mijn zij-instroom traject 
voor de PABO succesvol mogen afronden 
dankzij Primo. Daarvoor heb ik jarenlang 
gewerkt als docente Engels en nog langer 
geleden heb ik ook een leuke werktijd gehad 
als BSO-leidster. Dus werken met kinderen van  



 

 
 
 
 
de basisschoolleeftijd heb ik altijd al erg leuk 
gevonden. Ik vind het ook fijn om een bijdrage 
te kunnen leveren aan de ontwikkeling van 
jonge kinderen door middel van bijvoorbeeld 
creatieve lessen. Kinderen zijn immers de 
toekomst van de wereld! In mijn vrije tijd 
wandel ik graag, speel ik weleens piano, zing, 
dans en acteer ik met veel passie als de kans 
zich voordoet. Toen ik een twintiger was heb 
ik bijvoorbeeld gespeeld in een semi-
professionele musical via Zodiac producties 
(‘The King and I’), nadat ik erg ver was 
gekomen bij audities van Miss Saigon.  Ik ben 
van plan om met behulp van mijn interesses 
zoveel mogelijk lessen in de klas te verrijken 
en alle kinderen de aandacht te geven die zij 
verdienen.  
 
Graag tot ziens op en rondom Het Windas! 
Warme groeten,  
Juf Denise  
 
Een maandag in groep 5 
Gezellig vinden de kinderen het in groep 5. Ze 
komen ’s ochtends vrolijk de klas binnen en 
gaan vervolgens het liefst met andere 
kinderen praten of een spelletje doen. Maar 
ze weten ook dat het de bedoeling is om stil te 
lezen of aan een Snappet werkpakket te 
werken om hun rekenvaardigheden te 
verbeteren. Doorgaans starten we de dag met 
rekenen en spelling. Het is voor het eerst dat 
ze nu digitaal rekenen, de meeste kinderen 
doen dit graag. Na de eerste pauze hebben de 
kinderen taal, schrijven en een wereldvak. We 
zijn met Taal deze week gestart met het 
thema Nacht. In de nacht zie je weinig, maar 
hoor je van alles. Welke namen passen bij 
welk geluid? En hoe zou je de geluiden 
omschrijven? Vaak eindigen we de dag met 
een leuke knutsel- of kanjeropdracht. Zo 
hebben we een knipselwerk gemaakt, met 
daarop de namen van de kinderen in de klas 
en wat zij leuk, lekker of speciaal vinden. Op 
dit moment hangen er zelfgemaakte fietsen 
aan de muur, met daaronder zelfgemaakte 
kleipotjes. Deze knutselopdrachten sluiten aan 
bij de thema’s Vervoer (aardrijkskunde) en 

Leven als Jager en Boer (geschiedenis). Wij als 
juffen zijn trots op ze en zien ze graag komen. 

 
 
 
 
Van de kleuters 
Eind augustus zijn we weer op school 
begonnen. Iedereen kwam vol enthousiasme 
de school binnen, maar tegelijkertijd was het 
ook wel een beetje spannend. Voor een aantal 
kinderen was dit de eerste kennismaking met 
school en voor anderen bekend terrein. Toch 
was het voor iedereen, ook voor de juffen en 
meester, weer even wennen. We hebben in 
het begin veel kennismakingsspelletjes 
gespeeld van de methode Kanjer om elkaar 
beter te leren kennen. Toen we eenmaal 
gewend waren aan elkaar, de juf of meester 
en het lokaal, hebben we veel geleerd over 
vriendschap, het gezin en je familie. Voor de 
Salamanders was deze tijd extra bijzonder 
want juf Angelique is op 24 september 
getrouwd. Met heel de school hebben we 
haar onthaald. Wat een feest was dat! 
Superleuk was het om alle ouders een week in 
de klas te verwelkomen. De kinderen genoten 
ervan om de klas te laten zien. Nu onthalen 
we de kinderen weer op het plein. Is de klas 
van uw kind al naar binnen? Stuur uw kind dan 
zelf de school in om de rust en zelfstandigheid 
te behouden. Uw kind weet de weg. We 
begrijpen dat u betrokken wilt blijven bij uw 
kind en daarom gaan we u binnenkort 
uitnodigen in de klas, bijvoorbeeld bij een 
afsluiting van een thema. 
Sinds dit schooljaar krijgen de kinderen op 
dinsdag gymles van meester Luuk en juf Eva 
verzorgt een aantal weken de kunstles. 
Daarna krijgen de kinderen weer andere 
creatieve lessen.  
 
 



 

 
 
 
 
 
Op dit moment is de Kinderboekenweek in 
volle gang. Het thema ’worden wat je wil’ 
spreekt echt tot de verbeelding. In de klassen  
hebben de kinderen verschillende hoeken 
gemaakt zoals een kledingwinkel, de studio 
voor de fotograaf en de kapperswinkel. 
Klassen van hogere groepen hebben ons de 
afgelopen twee weken voorgelezen. Wat 
vonden de kinderen dit leuk en ze hebben 
aandachtig geluisterd. Daarnaast hebben we 
veel ouders in de school mogen verwelkomen 
die over hun beroep kwamen vertellen of een 
boek hebben voorlezen. Heel erg bedankt 
daarvoor. 
 
 
Nieuws uit groep 7 

 
Aan de linkerzijde in het lokaal hangen toffe 
tekeningen aan de muur van uitzichten op een 
piramide met palmbomen en mogelijk een 
verdwaalde kameel of dromedaris. Aan de 
rechterzijde van de klas staan boeken over 
Egypte en gemummificeerde katten. Groep 7 
is duidelijk bezig geweest met het thema van 
Brandaan. Daarnaast hebben wij geleerd over 
bloedverwanten, wat een anekdote is en wat 
er bedoeld wordt met “het ouderlijk huis” 
tijdens de taallessen. Ook oefenen we met het 
tellen in het Engels, hoe de letters worden 
uitgesproken en wat de namen zijn van de 
dagen. Een mooie start van dit schooljaar. 

 
Nieuws uit groep 8 
Groep 8 heeft meegedaan aan de 
Kinderpostzegelactie van dit jaar. Net als vorig 
jaar was de gehele actie coronaproof. 
Kinderen gingen op pad met een 
kinderpostzegelbox met formulieren, een QR-
code en instructies. De kinderpostzegelactie 
van dit jaar richt zich op kinderen die in de 
problemen zijn gekomen door corona. Het 

geld is bedoeld om deze kinderen een 
extraatje te kunnen geven. Groep 8 heeft heel 
veel verkocht. De exacte cijfers zijn nog niet 
bekend, maar trots op onze kanjers mogen we 
zeker zijn. Digitaal hebben we al zo’n €1400 
opgehaald, de ingevulde formulieren komen 
hier nog bij. Iedereen die hier een bijdrage aan 
heeft geleverd, willen we bij deze bedanken.  
Naast kinderpostzegels verkopen, zijn we ook 
druk bezig met de voorbereidingen voor het 
kamp. De kinderen zijn erg enthousiast en 
nieuwsgierig naar alles wat we in Oostvoorne 
gaan doen en beleven. In de volgende 
nieuwsbrief meer over de kampavonturen van 
groep 8 en hopelijk de eindstand van het 
opgehaalde bedrag van de Kinderpostzegels.  
 
Voorlezen tijdens de Kinderboekenweek in 
groep 7/8 
Vrijdagochtend 8 oktober kwam de vader van 
Tijn, René, voorlezen uit 'The Undutchables: 
Leven in Holland'. Hij las hoofdstuk vier voor 
over verkeer. Erg grappig om te horen hoe de 
Amerikaanse schrijver op komische wijze het 
verkeer in Nederland beschrijft. 

 
 
Muziekles voor groep 5 en 6.  
Wat een geluk dat de groepen 5 en 6 les 
kunnen krijgen van een echte muziekjuf! 
Juf Arlene komt elke woensdag tot 
november om de kinderen een uitdagende 
muziekles te geven. De kinderen leren met 
kleine instrumenten om te gaan, liedjes te 
zingen en zelfs simpele notenbalken te 
begrijpen.  
De resultaten na afloop van een klein uurtje 
maken iedereen heel enthousiast. Als een 
waar orkest wordt de groep begeleid door 
juf Arlene als de dirigent. We voelen ons echte 
bofkonten!  
Groep 5 en 6.   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Bent u (of uw kind) iets kwijt? Bij de ingang 
staan twee grote witte bakken gevuld met de 
mooiste jassen, tassen, truien en 
gymschoenen. Het is zo zonde om deze daar 
te laten liggen. Kom ze ophalen! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


