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Van de directeur
In de week voor de voorjaarsvakantie heeft de
onderwijs inspectie ons bezocht. Elk jaar in
april brengt de inspectie de
Staat van het onderwijs uit. Een groot
deel van de gegevens hiervoor verkrijgt de
inspectie op basis van ons toezicht op scholen
en besturen en afleggen ze daar middels
steekproeven bezoeken voor af. Wij waren in
deze streekproef opgenomen. Daarnaast heeft
de inspectie de verplichting alle scholen in
Nederland eenmaal in de vier jaar te bezoeken
en op basis van themaonderzoeken. Op de
onderwerpen sociale veiligheid en didactisch
handelen is onze school bekeken. Er zijn
klassenbezoeken afgelegd en er zijn
gesprekken gevoerd met de leerkrachten, ibers en de directeur. In een eindgesprek zijn er
complimenten en aanknopingspunten voor de
toekomst besproken. Wij hebben het bezoek
als open en prettig ervaren. Onze school heeft
vorig jaar een kwaliteitsonderzoek gehad en
voldoet aan de basis kwaliteit.
Het oudertevredenheidsonderoek is door heel
veel ouders ingevuld. De leerkrachten hebben
een personeelstevredenheidsvragenlijst in
gevuld. De kinderen in de bovenbouw gaan
we nog naar hun mening vragen. Deze
gegevens gaan we met elkaar combineren en
analyseren. Ook de opmerkingen zullen we
bekijken. Deze uitkomsten zullen wij met ons
team en met onze MR bespreken. We zullen
een samenvatting maken met opvallendheden
en dan met u communiceren via de
nieuwsbrief. Voor nu alvast bedankt voor het
invullen!

Informatievoorziening
Om u als ouder van het laatste nieuws en de
nodige informatie te voorzien hebben wij vier
bronnen.
1. Onze website; Op onze website kunt
alle jaarlijkse informatie teruglezen.
Verder vindt u daar de ‘vaste’
documenten als het informatieboekje, de
groepsverdeling, gymtijden en alle
nieuwsbrieven.
2. onze eigen Windas app; Via de app
kunt u uw kind ziekmelden en kunnen we
het laatste nieuws per groep door de
leerkracht aan u laten weten. Ook kunnen
we belangrijke mededelingen via een
pushbericht direct bij u als ouders
brengen.
De leerkrachten plaatsen op de
groepspagina op de app het laatste
nieuws, speciale wensen, tips, huiswerk
etc.
Nieuw dit jaar is dat de planning van de
rapportgesprekken via onze Windasapp
gaan.
3. Via het ouderportaal; belangrijke
zaken als rapporten en enquêtes worden
via het ouderportaal aangeboden. Verder
kunt u hier uw gegevens wijzigen, zodat
ook school de juiste gegevens heeft.
4. Onze Facebookpagina/ twitter
account. Naast de app zullen we ook
op social media Het Windasnieuws
verspreiden.
Mocht een van de bovenstaande bronnen bij
u niet werken dan kunt u contact opnemen
met Harry Rusken,
ict.windas@primoschiedam.nl

Het gaat om de volgende dinsdagmiddagen:
Werkzaamheden op het plein.
In de komende weken wordt ons buitenlokaal
gerealiseerd. Op het plein zullen
werkzaamheden plaatsvinden. Veel kinderen
zijn heel betrokken bij wat er op hun plein
gebeurt en daarom zullen sommige
werkzaamheden gewoon doorgang krijgen
onder schooltijd. Een tegenvaller was dat het
beton storten niet in de Voorjaarsvakantie
heeft kunnen plaatsvinden i.v.m. de kou. We
lopen hierdoor vertraging op. Om het veilig te
houden hebben we ruimtes afgezet. We
vragen u om de afgebakende ruimtes te
respecteren. In de bibliotheek hangen
tekeningen. Kom gerust even kijken hoe het
ontwerp is. Het bijzondere aan dit lokaal is dat
ouders een heel grote rol hebben gespeeld in
de aanvraag, het ontwerp en in de uitvoering.
Ik ervaar het als heel bijzonder dat ouders
hun energie en mogelijkheden zo voor onze
school inzetten!
Start schooltuin kleuters.
De lente komt er aan. We gaan weer beginnen
in de schooltuin, met zaaien, planten en
onkruid wieden.
Iedere dinsdagmiddag zijn er twee
kleutergroepen aan de beurt om in de tuin
bezig te zijn. Aan de raamposters bij de
klaslokalen kunt u zien of uw kind aan de
beurt is!
Denkt u aan passende kleding/ laarzen?
Bij slecht weer gaat het tuinieren niet door.
START TUIN OP DINSDAG 13 MAART
2018 A.S. VOOR ALLE KLEUTERGROEPEN !

Oproep ouders schooltuin.
Binnenkort gaan we weer starten met de
schooltuin voor de kleuters.
We hopen dat er voldoende ouders/ opa’s of
oma’s zijn die ons dan hierbij willen helpen.
Iedere dinsdagmiddag, tot aan de
zomervakantie, zijn er steeds twee
kleutergroepen aan de beurt om in de tuin
bezig te zijn.
Wie wil ons daar bij helpen?

*
*
*
*
*
*
*

6 maart 2018
13 maart 2018
20 maart 2018
27 maart 2018
10 april 2018
17 april 2018
24 april 2018

* 15 mei 2018
* 29 mei 2018
* 5 juni 2018
* 12 juni 2018
* 19 juni 2018
* 26 juni 2018

Wij hopen dat u alle dinsdagmiddagen
beschikbaar bent! Mocht dit niet lukken dan
zijn wij ook blij wanneer u af en toe kunt
komen helpen.

Op de intekenlijsten die bij elke klas hangen,
kunt u zich aanmelden.
Bij voorbaat dank!
Windas Friends Forever.
De stichting WFF heeft dit
schooljaar al een paar mooie
activiteiten financieel kunnen
ondersteunen: het
circusproject, aanschaf
vogelhuisjes voor de kleuters,
bezoek museum in Leiden voor groep 5 en
nieuwe draagtassen voor de
bibliotheekboeken.
Het schooljaar gaat richting voorjaar en
zomer. Bij uitstek de periode waarin leuke en
leerzame activiteiten plaatsvinden die net iets
buiten de traditionele schoolvakken vallen.
WFF wil juist die activiteiten blijven
ondersteunen zodat onze Windas kinderen de
tijd van hun leven hebben in hun basisschool
periode. Wij zijn alle ouders die ons hierbij
steunen heel dankbaar.
Ouders die dit nog niet gedaan hebben of
misschien wel van plan waren, willen we bij
deze het zetje geven om € 25 over te maken

hele grote speurtocht naar boeken. En toen
we klaar waren gingen we weer lekker naar
school op de fiets.
Mikail Barcin en Raphael Termeer uit groep 7.
naar Stichting Windas Friends Forever,
rekeningnummer NL61INGB0007083511.
WFF hoopt op veel nieuwe donateurs en
mooie projecten.
Namens WFF
Jan Stijger
Groep 8 nieuws
Wij nemen deel aan ‘De Nederlandse
Kinderjury 2018’.
De komende week hebben we een aantal
lessen over de deelnemende boeken, daarna
brengen we onze stem uit! Misschien wordt
het boek dat wij kiezen wel bekroond door de
Nederlandse Kinderjury!

Bibliotheek Klinker
Wij gingen met de fiets naar de bibliotheek
van de Klinker. Toen we daaraan kwamen,
gingen we naar binnen en kregen we uitleg
van een mevrouw van de bibliotheek. Toen ze
klaar was met haar uitleg gingen we beginnen.
Kreeg je een pen, blad en een tabblad en
daarbij kreeg je zoekopdrachten. In de
bibliotheek moest je boeken zoeken. Heel veel
verschillende boeken. Iedereen had een eigen
kleur met een groepje. Op het tabblad kreeg
je zoekopdrachten die je op moest schrijven
op het blad. Voor de vragen had je boeken
nodig. Eigenlijk was het een wedstrijd met elk
groepje. Welk groepje als eerste alle vragen
had beantwoord had gewonnen. Als je er niet
uitkwam kon je het op een computer zoeken
naar welk boek je zocht. Eigenlijk was het een

Scouting bij de Taizé Schiedam
Scouting staat voor uitdaging! Lekker
buitenspelen, spannende activiteiten,
knutselen en leren hoe je moet knopen. Bij
scouting Taizé in Schiedam staat gezelligheid
en samenwerken voorop. Kinderen worden op
een actieve manier uitgedaagd en er zijn
regelmatig leuke uitstapjes. Vanaf zaterdag 24
maart worden er bij Taizé vier vriendjes-envriendinnetjes ochtenden georganiseerd.
Kinderen van 5 t/m 11 jaar zijn om 10 uur van
harte welkom om een kijkje te nemen bij de
verschillende groepen. Kom je ook? Scouting
Taizé bevindt zich achter de voormalige VVK
voetbalvelden, aan de Poldervaart. Wie alle
vier de zaterdagen komt zal een leuke
verrassingen krijgen. Tot snel bij de leukste
scoutinggroep van Schiedam!
https://www.taizegroep.nl/

