
 

 
Beste ouders, 
Dit zal voor velen als 
een verrassing komen, 
maar ik ga in het 
nieuwe schooljaar naar 
een andere school. Dit 
zijn dus mijn laatste 
weken op Het Windas en aan dit idee moet ik 
zelf nog heel erg wennen.  
Er kwam onverwachts iets moois op mijn pad. 
Een baan in het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) 
in Rotterdam-Zuid. Een heel andere manier 
van lesgeven. Kinderen die een speciale 
manier van zorg en aandacht nodig hebben. 
Kinderen waar ik altijd al veel affiniteit voor 
heb gevoeld.  
Ik heb altijd met veel plezier op Het Windas 
gewerkt. Een mooie school in een prachtige 
omgeving, een fijn team en elk jaar de leukste 
groep. Ik zal de school daarom met pijn in mijn 
hart verlaten. Een warm nest verlaten en naar 
een school gaan waar ik ga meebouwen aan 
een nieuwe opzet is natuurlijk erg spannend, 
maar ik volg mijn hart. 
Bedankt voor de vele mooie momenten die ik 
met velen van jullie heb mogen delen en voor 
het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad.  
Liefs juf Jeniffer 
 
Van de directie 
Het is heerlijk warm weer, het is voelbaar: de 
zomer komt eraan. Is het niet heel warm voor 
de kinderen? Waarom hebben jullie geen 
tropenrooster? Dat is dan vaak de vraag.   
Wij weten dat veel kinderen vaak slecht 
slapen door de hitte en dat eerder beginnen 
niet altijd lekker is. Kinderen houden van 
structuur en anders gaan doen is dan niet 
altijd bevorderlijk. Lesuren die we dit jaar niet 

maken, moeten we volgend jaar inhalen van 
de onderwijsinspectie. Voor veel werkende 
ouders is het ook een hoofdbreker om de 
kinderen vanaf 13.00 uur uit school te halen.  
De redenen zijn dus divers waarom wij geen 
tropenrooster hebben, maar er zwemfeestje 
van maken! 
 
Het lerarentekort in het basisonderwijs wordt 
steeds meer zichtbaar. Scholen kampen met 
structurele tekorten op personeel en de 
overheid vraagt om de werkdruk te verlagen. 
Ouders willen graag kleine klassen, extra hulp 
voor hun kind en vervanging bij ziekte. En 
kinderen? Die hebben gewoon recht op goed 
onderwijs. Op Het Windas is het natuurlijk niet 
anders dan op andere scholen. Wij hebben het 
geluk dat veel leerkrachten hier vaak lang 
willen blijven werken en het verloop laag is. 
Om te zorgen dat wij kwaliteit kunnen blijven 
leveren gaan we volgend schooljaar drie 
mensen, samen met de Pabo, opleiden. We 
willen minder afhankelijk zijn van welke 
mensen er ‘toevallig’ op de arbeidsmarkt 
beschikbaar zijn en meer investeren in 
mensen die wij nu als goede toekomstige 
leerkrachten voor Het Windas zien.  
Voor volgend schooljaar hebben wij meer 
mensen aangenomen dan onze 
rijksbekostiging vergoedt. De invalgelden 
verwachten wij niet in te kunnen zetten 
omdat er gewoonweg geen invallers 
beschikbaar zijn. Hiermee vangen we de wat 
grotere formatie op. Deze week hebben we de 
laatste nieuwe leerkracht aangenomen en zijn 
we nog op zoek naar een vakdocent 
gymnastiek. Natuurlijk zullen wij u zo snel 
mogelijk communiceren wat de 
groepsbezetting voor volgend schooljaar zal 
zijn. 

Agenda 
2 juli   studiedag (kinderen vrij) 
10 juli  eindejaarsfeest 
12 juli  nieuwsbrief nr. 13 
12 juli  rapport mee 
18 juli t/m 30 augustus zomervakantie 
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De gemeente Schiedam heeft ruimte voor het 
vergunnen van één coffeeshop. Het gaat om 
een openlijk verkooppunt van cannabis. In 
Schiedam mogen coffeeshops niet gevestigd 
worden binnen 200 meter (loopafstand) van 
scholen. Voor het vestigen van een coffeeshop 
is ook een omgevingsvergunning nodig. Op dit 
moment zijn er vijftien gegadigden die zich 
hebben gemeld voor de vierde shop. Twee 
aanvragen zijn gedaan op ’t Oude Raedthuys 
in Schiedam. Omdat er twee scholen en drie 
kinderopvangorganisaties gevestigd zijn, 
verwachten wij niet dat de keuze van de 
gemeente op deze plek gaat vallen. Om niets 
aan het toeval over te laten heeft onze 
stichting Primo, samen met stichting Uniek en 
de kinderopvangorganisaties, bezwaar 
gemaakt tegen deze aanvragen. Wil je meer 
hierover weten of actief bezwaar maken dan 
kan je kijken onder de volgende link:  
https://www.petities24.com/wij_zeggen_nee
_tegen_een_coffeeshop_in_t_oude_raedthuy
s_te_schiedam 
 
Van veel ouders komt de vraag om eerder op 
zomervakantie te gaan. Om deze reden 
hebben wij twee studiedagen gepland voor de 
zomervakantie (donderdag en vrijdag). 
Leerplicht vraagt en controleert ons extra op 
streng beleid rond vakantieverlof in de laatste 
week voor en de eerste week na de 
zomervakantie. Ik wil u dan ook vragen 
gebruik te maken van de zes weken 
zomervakantie om uw reis te boeken en geen 
verlof aan te vragen. 
 
Tip: In het Beatrixpark zijn 
eikenprocessierupsen gesignaleerd. Deze 
harige beestjes zien er voor veel kinderen 
schattig en aaibaar uit.  

 

 
Een enkele rups bevat 700.000 (brand)haren. 
Het zijn voor de mens onzichtbare haren van 
weerhaakjes. De rups schiet de brandharen 
letterlijk af, bij wijze van verdediging. Ze 
worden gemakkelijk verspreid door de wind 
en kunnen tot honderd meter rond het nest 
overlast geven. Deze geven nare uitslag, jeuk 
aan de ogen en ademhalingsproblemen. Vanaf 
vandaag zullen wij even niet meer naar het 
park gaan.  
 
 
Nieuwe taal- en spellingmethode 

 
Vanaf volgend schooljaar gaan we werken met 
een nieuwe methode die beter bij ons past. 
De naam van deze methode is Staal. In elk 
thema legt Staal een sterk kennisfundament. 
De kinderen doen de eerste twee weken 
kennis op. In week drie verwerken ze deze 
kennis in een eigen publicatie of 
presentatie.  In het nieuwe schooljaar zullen 
we u uitnodigen voor een informatieavond om 
deze methode te presenteren. De invoering 
zal komend jaar starten in groep 3 t/m 6. De 
groepen 7 en 8 blijven gewoon met onze 
vertrouwde methode werken. Heeft u zin om 
alvast een kijkje te nemen: 
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/me
thodes/taal/staal.htm 
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De defibrillator waar we een 
kerstinzamelingsactie voor 
gehouden hebben zal door 
de gemeente in de 
zomervakantie geplaatst 
worden. Hij zal buiten het 
hek opgehangen worden, 
zodat ook na schooltijd er 
levens mee gered kunnen 
worden.  
 
Heeft u nog broertjes en zusjes die nog niet 
ingeschreven staan, wilt u hen dan graag zo 
snel mogelijk aanmelden. Broertjes en zusjes 
geven we geen voorrang. Ons gebouw laat 
niet toe dat we van groep 3 t/m 8 altijd een 
parallelklas hebben. Hierdoor hebben we op 
sommige geboortejaren maar plek voor 28 
kinderen.  
 
Op de overblijf zorgt de school voor het eten. 
We houden rekening met gezonde voeding, 
dieetvoorschriften en allergieën. Ondanks dat 
we met veel dingen rekening houden, zien we 
soms dat kinderen eten van thuis meenemen. 
Helaas is daar geen ruimte voor. Heeft u daar 
vragen over dan kunt u terecht bij de 
pedagogisch medewerker van Mundo of 
meester Harry.  
 
Nieuws van de kleuters 
Ook bij de kleuters vliegen de weken voorbij 
en ondertussen hebben we alweer afscheid 
genomen van onze kikkervisjes. Wat hebben 
we ervan genoten en wat hebben we de 
verschillende stadia goed kunnen zien. Van 
kikkervisjes veranderden ze in kikkervisjes met 
achterpoten die daarna zelfs voorpoten erbij 
kregen en toen werden het kleine kikkertjes 
die opeens konden springen en niet meer 
onder water leefden, maar gewoon op een tak 
of steen zaten. Alle kikkers zijn veilig door de 
kinderen naar de sloot gebracht waar ze nu 
gelukkig verder kunnen springen.  
 
Ondertussen zijn alle kleutergroepen met het 
laatste thema van dit schooljaar begonnen, 
namelijk “we spelen op het strand en we 
duiken in de zee”. In de klassen wordt er in 

ieder geval druk over gewerkt.  
 

 
 

Ook zijn alle groepen vorige week begonnen 
met het werken met weekwoorden. Iedere 
week worden er 5 nieuwe woorden 
aangeboden waar we de hele week van alles 
over leren. Afgelopen week waren dat de 
woorden: zeedieren, schelpdieren, de oceaan, 
plastic soep en koraal. Wellicht heeft u er 
thuis al iets over opgevangen. De komende 
weken zijn het weer 5 nieuwe woorden: eb en 
vloed, de vuurtoren, de strandjutter, octopus 
en drijven en zinken.  
 
In deze laatste weken gaan we ook beginnen 
met de grote schoonmaak. Alles moet weer 
fris en fruitig worden. Binnenkort kunt u een 
zak met speelgoed meenemen om thuis in de 
vaatwasser of wasmachine te gooien. (Wel in 
een sloop stoppen.) U kunt natuurlijk ook op 
school komen schoonmaken. Als iedereen iets 
doet, zijn we zo klaar. Vele handen maken 
licht werk. U hoort hier binnenkort nog meer 
over.  
Geniet nog even van deze laatste weken! 
 
Cameraman/-vrouw gezocht! 
Op vrijdag 12 juli vindt de afscheidsavond van 
groep 8 plaats in Het Lyceum Vos in 
Vlaardingen. Hoe tof is het voor de kinderen 
van groep 8 wanneer zij de musical later nog 
eens terug kunnen kijken. Wij zijn voor deze 
avond echter nog op zoek naar iemand die de 
musical kan (en wil) filmen. Het verspreiden 
van de musical kunnen we 
regelen via google drive. Kan jij 
ons helpen? Neem dan contact 
op met meester Wessel: 

w.vankralingen@primoschiedam.nl 



 

 
 
 
 
 
Sportdag groep 8 

 
 
Vrijdag 21 juni had groep 8 de sportdag. Deze 
sportieve dag vond plaats op drie locaties: de 
Groenoordhal, zwembad Groenoord en de 
Margriethal. We begonnen 's morgens met 
een wandeling van school richting de 
Groenoordhal. Daar eenmaal aangekomen 
startten we met Krav Maga. Dit is een 
Israëlische zelfverdedigingssport. Het tweede 
onderdeel was tennis, het derde onderdeel 
een pittige sessie bootcamp en tot slot 
mochten de kinderen aan de slag met 
circusattributen. Van diabolo's tot jongleren 
en nog veel meer.  
 
Na de activiteiten in de Groenoordhal waren 
we toe aan een kleine pauze en hebben wij 
buiten in het zonnetje genoten van onze 
pauzehap om onze dag daarna te vervolgen in 
zwembad Groenoord. In het zwembad 
bestond de sportdag uit acht onderdelen. 
Variërend van waterpolo en -basketbal tot een 
stormbaan, estafettezwemmen, voorwerpen 
opduiken en natuurlijk de waterglijbaan. 
 
Na het zwembad hebben wij buiten genoten 
van onze boterhammen en zijn wij op ons 
gemak richting de Margriethal gewandeld. De 
middag bestond uit twee delen. Het eerste 
deel van de middag bestond uit een aantal 
onderdelen die de kinderen ook weleens in de 
gymles doen: lijnbal, rond de tafel, 'Kingen' en 
badminton. Het tweede deel van de middag 
bestond uit vier clinics: voetbal, handbal, 
cricket en basketbal. 

 
Moe maar voldaan hebben wij de sportieve 
dag afgesloten met een wandeling richting 
school. De sportdag was top! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


