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Agenda
2 april
10 april
12 april
18 april
19 april
19 april t/m 3 mei

Nationale Buitenlesdag
Spelletjesochtend groepen 1/2 en ouders
Koningsspelen 2019, ’s middags vrij
Paasfeest
Goede vrijdag (iedereen vrij)
Meivakantie

Van de directeur
De 1 april-grap was een succes! Niet alleen de
kinderen maar ook de ouders stuurden ons
mailtjes met tips om de levering van het wcpapier te verbeteren.
In mei bestaat onze school 40 jaar. Dit gaan
we groots vieren met een dansvoorstelling
voor alle ouders op vrijdag 17 mei.
Naast de hoofdingang van de Nachtegaallaan
hangen sfeerimpressies van de nieuwe
speeltoestellen die we willen aanschaffen ter
herinnering aan dit jubileum. Natuurlijk zijn
deze ook te zien op de Schiedamseweg.

Op een grote thermometer naast de
hoofdingang houden we bij hoeveel geld we
hebben opgehaald. Naast de sponsorloop en
andere acties is er geld bij diverse fondsen
door mij aangevraagd. Ook Windasfriends en
Mundo zullen ons financieel ondersteunen.
Duimen dat we het hele plan kunnen
ondersteunen!
Nieuws van de Kleutergroepen
Het thema “wij ontdekken de natuur” is
inmiddels in volle gang. Mocht u nog in de tuin
aan de slag gaan, uw kind heeft groene
vingers om mee te helpen! Ze kunnen als
echte tuinmannen en tuinvrouwen planten en
zaaien en weten al veel over bollen, zaadjes
en hoe een plant of bloem groeit. In de
bloemenwinkel maken ze prachtige boeketten
voor als iemand ziek of jarig is, of als je
iemand lief vindt. Ze leren met munten van 1
en 2 euro te betalen, maar sorteren ook de
bloemen op kleur of soort.
Fietsen in het rek
Zou u er op willen letten dat de fietsen van de
kinderen in het rek geplaatst worden? De
kinderen hebben dan meer speelruimte op
het plein. Alvast bedankt!
2 april Nationale Buitenlesdag
Op 2 april doen wij met onze school mee aan
de Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief
van Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle
basisscholen in Nederland oproepen om les in
de buitenlucht te geven.
Kinderen vinden buitenlessen leuk, leerzaam
én een fijne afwisseling op de lessen binnen.

Met het lesmateriaal van Nederland Zoemt en
Naturalis leren wij de kinderen weetjes over
deze belangrijke bestuivers.
En een uitdagende buitenles stimuleert niet
alleen beweging, maar de combinatie van
natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt
er ook voor dat kinderen zich daarna beter
kunnen concentreren in de klas!
We hopen die dag op goed weer, maar de
weersverwachting voor dinsdag ziet er niet
heel veelbelovend uit helaas… Denkt u aan
geschikte kleding om die dag naar buiten te
kunnen?

Schoolvoetbal meiden groep 8

Namen: Bente, Minke, Melike, Amina, Donna,
Luna, Medina, Sara, Hoda, Kaoutar.

De schooltuin.
Met veel plezier zijn de kleuters aan het werk
in de schooltuin. We hebben een kleine groep
‘ouders met groene vingers’, die ons goed
helpt bij ons wekelijkse bezoek aan de tuin.
We kunnen echt nog wel wat hulp hierbij
gebruiken, dus doen we bij deze nogmaals een
oproep voor een paar schooltuinouders of oma’s/-opa’s, -tantes/-ooms. Bent u of kent u
iemand die graag met enige regelmaat in onze
schooltuin helpt? Laat het ons weten!
Deze week plaatsen we een bijenhotel in de
schooltuin. (Wilde) bijen hebben het moeilijk.
Steeds meer gaan er dood. Ruim 75 % van
onze voedselgewassen is afhankelijk van
bestuiving door insecten. We moeten én we
kunnen er iets aan doen. Door te zorgen voor
voedsel (planten, struiken en bomen met
bloemen) en nestelplekjes, zoals een
bijenhotel, helpen wij de bijen beter te leven.

We werden bij de wedstrijden aangemoedigd
door veel jongens uit de klas. De eerste ronde
moesten we tegen De Peperklip 1. Het was
een moeilijke, spannende wedstrijd. Het is
uiteindelijk 0-0 geworden.
De tweede wedstrijd moesten we tegen IKC
Blink. Het was een weer moeilijke wedstrijd,
maar wij waren net iets beter. Dus uiteindelijk
hebben we 1-0 gewonnen door de corner van
Bente en het doelpunt van Donna.
De derde wedstrijd was het moeilijkst en
hebben we helaas verloren met 3-0 verloren.
De laatste wedstrijd hebben we met 2-0
gewonnen van De Peperklip 2. De goals
vielen door een voorzet van Donna waaruit
Medina scoorde. Het tweede doelpunt werd
door Donna gescoord.
En heel misschien gaan we door naar de
finale als de beste tweede! Dit horen we later.
Schoolvoetbal jongens 7B
We hebben helaas geen één wedstrijd
gewonnen. Dat kwam doordat veel kinderen
groot waren en we moesten soms ook tegen
groep 8-spelers. De scheidsrechters zagen ook
niet alles. We waren ook soms zelf een beetje
de weg kwijt.
We hadden goede tegenstanders, een goede
aanval (vooral de voorste aanvallers en de
middenvelders).
Bovendien veel complimenten naar de
keepers: Brendan, Yanik en Etka.

Als we die keepers niet hadden dan zou het
13-0 zijn.
We hebben wel veel plezier gehad en we
hebben tenminste 1 hele mooie goal gescoord
(door Pieter). Winnen of verliezen…. Meedoen
is het belangrijkste! Juf Kimberly bedankt voor
het coachen!
Schoolvoetbal jongens groep 8
Op woensdag 20 maart hadden de jongens
schoolvoetbal. We werden aangemoedigd
door Luna en Donna.
We hadden door een beetje pech niet genoeg
spelers. Er moesten namelijk twee jongens
van groep 8 kennismaken op hun nieuwe
school. Gelukkig konden drie jongens van
groep 7 meedoen.

overtuigen om ook bewust om te gaan met
afval. Met deze acties konden dan weer
bonuspunten verdiend worden waarmee je de
Afval the Game wedstrijd kon winnen. Onze
groep 6 was vanaf dag 1 razend enthousiast.
Ze hebben o.a. les gehad over afval scheiden,
mensen overtuigd, zelf afval gescheiden zowel
thuis als op school, geknutseld met oud papier
en een afvalstrijdlied gezongen. D.m.v. Het
wekelijkse studio Plu!s journaal en de
tussenstand wisten we al dat we in de top 5
stonden.
Afgelopen woensdag vond op het
hoofdkantoor van Irado de prijsuitreiking
plaats. Daar hoorden we dat groep 6 van Het
Windas 1ste was geworden!

De eerste wedstrijd speelden we 0-0. De
andere drie wedstrijden hebben we helaas
verloren. Gelukkig was het wel gezellig en
hebben we een leuke middag gehad!
Niet alleen gingen zij er met de wisselbeker
vandoor, maar ook wonnen ze een zwemuitje
met de hele klas en een stormbaan voor de
hele school. De kinderen zijn supertrots en de
juffen en meesters natuurlijk ook.

Afval the Game
Groep 6 heeft de afgelopen maand mee
gedaan aan de 5de editie van Afval the Game.
Dit project is een jaarlijkse terugkerende
afvalwedstrijd waar basisscholen en bso’s uit
Schiedam aan meedoen. In de afgelopen vijf
weken verdiepten 40 groepen 6 en bso's zich
in alles wat met afval en afval scheiden te
maken heeft. Onder het motto ‘Samen naar
minder Afval’ gingen de kinderen zelf aan de
slag om afval te voorkomen en probeerden zij
met allerlei acties andere Schiedammers te

Schoolvoetbaltoernooi meisjes groep 6
Woensdag 27 maart gaan de kinderen van
groep 6 niet snel meer vergeten. Niet alleen
wonnen ze in de ochtend de 1e prijs bij Afval
the Game maar deden ze in de middag ook
nog eens mee aan het jaarlijkse
Schoolvoetbaltoernooi.
De meiden, Dani, Melodia, Neilina, Evi, Luna,
Caiya, Faith, Qiara, Evelien en Amy als onze
keepster hadden er heel veel zin in. We
speelden 3 wedstrijden tegen de Montessori,
Ababil en de Violier. De meiden hebben
enorm hun best gedaan en heel sportief en
gezellig gespeeld. Helaas hebben we geen van
de wedstrijden gewonnen. Wel zijn er een
paar mooie kansen geweest en heeft Neilina
een keer gescoord. Het zonnetje scheen
heerlijk en we hebben een hele fijne middag
gehad met elkaar.

1 april grap
Veel ouders en kinderen hadden de 1 aprilgrap natuurlijk door, toch zagen we
vanmorgen veel kinderen met een rol
toiletpapier naar school komen. Bedankt voor
alle leuke reacties!

