
 

Van de directeur 
Na het plaatsen van onze mooie advertentie 
voor nieuwe leerkrachten kreeg ik toch wat 
verontruste vragen.  
Ongerust over invulling van de vacatures hoeft 
u niet te zijn, meer dan 30 leerkrachten willen 
graag op Het Windas werken. In de tijd van 
krapte op de arbeidsmarkt is dit een mooi 
compliment! 
Juf Anja gaat na dit schooljaar genieten van 
haar pensioen. Juf Coraline is genoodzaakt te 
stoppen met werken vanwege haar 
gezondheid. Juf Diana is na 18 jaar toe aan 
een volgende uitdaging en zal les gaan geven 
in Rotterdam. Het afscheid van deze drie 
juffen zal natuurlijk op gepaste wijze 
plaatsvinden.  
 
Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor 
komend schooljaar 2018-2019. 
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 947 uur les. 
Aangezien de zomervakantie een week later 
valt, duurt het schooljaar 2018-2019 een week 
langer. Hierdoor zijn de kinderen meer vrij, 
omdat ze anders te veel lesuren maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakanties schooljaar 2018 – 2019 
Herfstvakantie (inclusief studie- en lesvrije dagen): 
maandag 15-10 t/m vrijdag 26-10-2018    
Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):  
donderdag 20-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie (inclusief lesvrije dag):  
vrijdag 22-02 t/m vrijdag 01-03-2019 
Koningsspelen (’s middags vrij): vrijdag 12-04-2019 
Meivakantie: vrijdag 19-04 t/m vrijdag 03-05-2019 
Hemelvaart/Pinkstervakantie (inclusief studie- en 
lesvrije dagen):  
donderdag 30-05 t/m maandag 10-06-2019 
Studiedag: dinsdag 02-07-2019  
Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen): 
donderdag 18-07 t/m vrijdag 30-08-2019 

 
 
Nieuwe uitdaging 
Als kleutertje van 4 jaar begon ik mijn 
onderwijscarrière op Het Windas. Na 8 jaar 
basisschool wist ik het zeker… Ik zou later juf 
worden en ik zou op Het Windas gaan werken. 
Deze droom is uitgekomen. Nu, na 18 jaar op 
deze geweldige school te hebben gewerkt, 
denk ik dat het voor mijn eigen ontwikkeling 
goed is om ook eens op een andere school te 
werken. Het nemen van deze stap was een 
goede, maar emotionele beslissing. Na de 
zomervakantie start ik als leerkracht op een 
basisschool in Rotterdam. Ik zal er alles aan 
doen om dit schooljaar met veel plezier, 
passie en energie af te ronden. Uiteraard heb 
ik erg veel zin in deze nieuwe uitdaging, maar 
zal ik alle kinderen, mijn collega’s en de fijne, 
vertrouwde omgeving heel erg gaan missen. 
 
Diana Avezaat 

Agenda 
30 mei  spelletjesochtend groepen 1/2 met ouders 
11 juni   nieuwbrief nr. 14 
15 juni  rapporten mee groepen 1 
19 juni   rapportgesprekken groepen 1 
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Groep 7 naar de boer 
We gingen op excursie naar de boer. We 
gingen allemaal met de fiets. Toen we er 
waren ging de boer vertellen over welke 
opdrachten we gingen doen. We kregen ook 
nog een opdrachtenboekje. In dat 
opdrachtenboekje moesten we allemaal 
vragen beantwoorden. Toen de boer klaar was 
met de uitleg gingen we eerst met z’n allen de 
koeien melken. Nadat we klaar waren met het 
melken van koeien gingen we in groepjes 
verder. We moesten vogels spotten, in je 
boekje moest je de vogels aankruisen die je 
hebt gezien. We moesten ook een opdracht 
doen waarbij je letters moest zoeken die 
samen een woord werden.  
Het woord was Campina. We kregen toen 
pauze en kregen allemaal een pakje Campina 
melk van de boer. Daarna moest je met je 
groepje kijken wat koeien eten. De koeien 
eten veevoer. 
Donna en Evelyn groep 7 
 
Schooltuin. 
De aardappelplanten zijn reuzehoog gegroeid. 
We hopen dat er ook wat aardappeltjes aan 
zitten onder de grond. Dat is nog even 
spannend. Ons kruidentuintje doet het ook 
goed. Viooltjes staan in bloei en de kinderen 
genieten van alle beestjes die ze tegenkomen. 
 
Spelletjesochtend. 
Woensdag 30 mei, van 11:15 uur tot 12:00 uur 
is dit schooljaar de laatste spelletjesochtend 
met ouders. Natuurlijk mogen ook opa’s en 
oma’s ons hierbij helpen. Zo kunnen we de 
groepjes klein maken zodat de kinderen vaak 
aan de beurt komen. Geeft u zich op bij de 
leerkracht? Alvast bedankt namens de 
kleuters! 
 
Rapporten groep 1.  
Vrijdag 15 juni krijgen de kinderen van groep 1 
hun eerste rapport mee naar huis. Op dinsdag 
19 juni vinden dan de rapportgesprekken 
plaats. 
 
 
 

Thema “Wij gaan op vakantie”.  
Krijgt u ook al zin om op vakantie te gaan? 
Koffers te pakken en een reisje te boeken? 
Een plekje te reserveren op de camping? De 
kleuters zijn al helemaal in de stemming. 
Paspoorten worden gemaakt en ingevuld. Dan 
moet je natuurlijk wel nog even weten wat je 
geboortedatum is en hoeveel centimeter je 
bent. Ook hebben we bekeken waar de 
kleuters in de meivakantie zijn geweest. Op de 
wereldkaart hebben we bekeken waar de 
verschillende vakantielanden liggen. Ver weg 
of dichtbij. Nederland is toch maar een klein 
landje vonden de kleuters. De komende 
weken zijn wij nog bezig met dit thema. 
 
AVG – Privacy 
Per 25 mei aanstaande treedt de wet AVG 
(Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) in werking. Deze is 
vooral gericht op het verder beschermen van 
de privacy van u als ouders, van onze 
leerlingen en van medewerkers. Wellicht 
heeft u hierover al gehoord in het nieuws of 
via uw werkgever. Deze wet geldt voor alle 
organisaties en stichtingen binnen Europa en 
dus ook voor onze school. 
Wij zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat wij 
voldoen aan deze nieuwe wetgeving en 
richten ons op de volgende speerpunten: 
1) Bewustwording – het gehele team heeft 
een training bewustwording gedaan en is op 
de hoogte van de nieuwe regels die gelden 
voor Privacy. 
2) Borging – er is een privacyreglement en IBP 
(informatiebeveiliging en privacy) beleid 
opgesteld. Deze is besproken in de GMR en 
wordt binnenkort gepubliceerd op de website. 
Binnenkort wordt ook een sociaal media-
protocol en een protocol voor datalekken 
opgesteld voor alle scholen van Primo 
Schiedam. 
3) Transparantie – u als ouders maar ook onze 
medewerkers worden op de hoogte gebracht 
van de acties en afspraken die zijn gemaakt 
om goed voor uw privacy te zorgen. U 
ontvangt voor de zomervakantie een kort 
overzicht met de wijzigingen, zodat u weet 
wat wij met uw gegevens mogen doen. Verder 
wordt u op de hoogte gehouden via de 
nieuwsbrieven, website en straks de 
schoolgids. 
 


