
 

Van de directie 
Nieuws over ons team. 
Dit jaar heeft juf Nanja ons super geholpen 
met het overnemen van groep 3a halverwege 
het jaar. Volgend jaar zal juf Nanja weer 
teruggaan naar haar oude school.  
Bedankt juf Nanja! 
Onze vakleerkracht Juf Kim zal binnen ons 
bestuur meer dagen gaan werken. Zij gaat na 
de zomervakantie op de Klinker werken. Juf 
Wineke zal, na drieëndertig jaar, buiten het 
onderwijs gaan werken. Zij zal ondersteuning 
gaan geven bij mensen thuis met een 
verstandelijke beperking of psychische 
problematiek. Natuurlijk geven we deze 
mensen een goed afscheid. 
Omdat dit vertrek voor ons niet plotseling is 
zijn we in gesprek met nieuwe leerkrachten. 
Zeker is al dat Alexandra Jansen ons komen 
versterken. Zij is een ervaren kracht op 
basisschool de Singel. Natuurlijk zullen de 
nieuwe mensen zich voorstellen zodra ze 
starten. 
 
Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor 
komend schooljaar 2019-2020. Aangezien wij 
regelmatig vragen krijgen over onze vakanties 
en studiedagen, willen wij dit aan u uitleggen. 
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 
7.520 uur les krijgen verdeeld over 8 
schooljaren. Dat houdt in dat uw kind in een 
schooljaar 940 uur les moet krijgen. Wij 
houden altijd enige marge aan en geven 
bijvoorbeeld komend schooljaar 945 uur les. 
De kinderen zijn meer vrij, omdat ze anders te 
veel lesuren maken. 
 
 
 
 

Vakanties en vrije dagen 2019 – 2020 
Studiedag: woensdag 25-09-2019 
Herfstvakantie:  
maandag 21-10 t/m vrijdag 25-10-2019 
Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen): 
donderdagmiddag 19-12-2019 t/m vrijdag 03-
01-2020  
Voorjaarsvakantie (inclusief studiedagen): 
donderdag 20-02 t/m vrijdag 28-02-2020 
Goede Vrijdag: vrijdag 10-04-2020 
Tweede Paasdag: maandag 13-04-2020 
Koningsspelen (’s middags vrij): vrijdag 24-04-
2020  
Meivakantie: maandag 27-04 t/m vrijdag 08-
05-2020  
Hemelvaartvakantie: donderdag 21-05 en 
vrijdag 22-05-2020 
Pinkstervakantie (inclusief studie- en lesvrije 
dagen): maandag 01-06 t/m vrijdag 05-06-
2020 
Studiedag: dinsdag 30-06-2020  
Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen): 
donderdagmiddag 16-07 t/m vrijdag 28-08-
2020 
 
Meester Wessel is vader geworden! 
Donderdagmiddag 23 mei net voor 13.00 uur 
is onze meester Wessel de trotse vader 
geworden van een zoon! 
Luuk is 50 cm en 
weegt 3104 gram! 
We wensen de 
kersverse ouders 
Evelien en Wessel 
heel veel geluk, 
liefde en genot 
met Luuk. 
 
 
 

Agenda 
27 mei   Nieuwsbrief nr. 11 
29 mei   Spelletjesochtend groepen 1/2 i.s.m. gr. 8 
30 mei   Hemelvaart (iedereen vrij) 
31 mei t/m 10 juni  Kinderen vrij   
16 juni    Vaderdag 

Nieuwsbrief 27 mei 2019  

Jaargang 20 nr. 11 

 



 

 
 
 
 
 
Nieuws van de kleutergroepen 
Na de meivakantie zijn we in de onderbouw 
over het thema ‘in en om de sloot’ aan het 
werk gegaan. 
We volgen de metamorfose van kikkerdril tot 
kikker met kikkervisjes in de groep, maakten 
een wandeling langs de sloot en sluiten dit 
kortdurende project af met een bezoek aan 
‘het beleefpad Kethelpoort’ met Boris 
Bootsmannetje. Daar zullen we in de tweede 
week van juni aan de hand van kijk-, leer- en 
beweegopdrachten leren over allerlei 
waterdiertjes. Dit uitstapje vraagt veel 
ouderhulp, dus hierbij het verzoek om aan de 
groepsleerkracht door te geven of u kunt 
helpen bij deze activiteit. 
Hierbij het overzicht van de geplande dagen: 
Groep Bijen:  
dinsdag 11 juni 9.30 – 10.30 uur 
Groep Vlinders:  
dinsdag 11 juni 10.30 – 11.30 uur 
Groep Salamanders:  
dinsdag 11 juni 13.30 – 14.30 uur 
Groep Kikkers:  
donderdag 13 juni 13.30 – 14.30 uur 
In de schoolapp volgt verdere informatie met 
praktische zaken omtrent dit uitje. 
De resterende weken van dit schooljaar zullen 
we de sloot verruilen voor de zee/oceaan: ons 
nieuwe thema na de kindvrije week zal ‘onder 
water’ gaan heten. Daarbij staan de 
spreekbeelden ‘e’ (emmer) en de ‘ee’ (zee) 
centraal. 
Voor dit project zijn we op zoek naar een 
(rubber-)bootje (iemand toevallig een kleine 
roeiboot die te vervoeren is naar school?). 
Ook willen we graag met schelpen aan de slag, 
dus mocht u er nog een paar in een 
vakantietas of in de schuur hebben: wij willen 
het graag gebruiken! 
 
 
Het Windas 40 jaar! 
Het kan u niet ontgaan zijn: dit jaar bestaat 
onze school 40 jaar. Dit wilden we natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 15 mei 
hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 een 
foto in een '40' gemaakt, in de witte 

jubileumshirts. Daarna is er een foto van alle 
kinderen en leerkrachten gemaakt, deze 
hebben de kinderen inmiddels ook gekregen. 
De foto's zijn erg leuk geworden! 

 
Vrijdag 17 mei hebben we het jubileum 
uitgebreid gevierd. Overdag hebben alle 
kinderen verschillende dansjes geoefend met 
behulp van 'dans in school', die samen een 
hele leuke dansvoorstelling vormden. Onder 
grote belangstelling van alle aanwezige 
ouders, opa's/oma's, familieleden en buren 
wisten de kinderen er een fantastisch 
optreden van te maken.  

 
Ter ere van het jubileum wilden we de 
schoolpleinen vernieuwen. We hebben hier de 
afgelopen periode flink voor gespaard, onder 
andere door de sponsorloop tijdens 
de Koningsspelen, de bijdrage voor de 
babyfotowedstrijd, donaties van sponsoren et 
cetera. Dit heeft ervoor gezorgd dat we een 
geweldig nieuw speelhuisje, een schaduwplek 
bij de zandbak en boomstammen om op te 
klauteren op de Nachtegaallaan hebben 
kunnen realiseren, en een duikelrek op de 
Schiedamseweg. Voorafgaand aan het 
dansoptreden werd dit feestelijk geopend 
door juf Mariëlle en de vorige directeur, 

meester Jan.    

 

Na schooltijd konden de kinderen allerlei 
activiteiten doen in en om de school, zoals een 
glittertattoo laten zetten, een naambandje 
rijgen, vlot trekken, een dierenshow bekijken 



 

met slangen, spinnen, schildpadden en een 
kameleon en allerlei oud-Hollandse spelletjes 
spelen.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aan het eind van de middag begon de reünie 
voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten. 
Tijdens de reünie werd er geschiedenisles 
gegeven, werd er een quiz gehouden, konden 
er oude musicals bekeken worden, werden er 
foto's gemaakt van klasgenoten en konden er 
oude foto's bekeken worden. Vele oud-
leerlingen en oud-leerkrachten hebben tijdens 
deze reünie bij kunnen praten en 
herinneringen op kunnen halen.  

 
 
We kijken terug op een geweldige dag voor 
alle leerlingen, leerkrachten, oud-leerlingen 
en oud-leerkrachten! 
 
 
 
 
 
 
 


