Nieuwsbrief 15 juli 2019
Jaargang 20 nr. 13
Agenda
12 juli
rapport mee
15 juli
14.15 wenmiddag
17 juli
afscheid juf Nanja, juf Jeniffer, juf Wineke en meester Gerard 12.15 – 13.15 uur
18 juli
Kinderen vrij
19 juli
Kinderen vrij
18 juli t/m 30 augustus zomervakantie
Afscheid
In de vakantie nemen wij als team afscheid
van onze collega’s die het Windas gaan
verlaten.
Op woensdag 17 juli is er een mogelijkheid
voor u en uw kind om afscheid te nemen van
deze collega’s.
We gaan afscheid nemen van juf Wineke (de
salamanders), juf Nanja (groep 3A), juf Jeniffer
(groep 5) en meester Gerard (invaller voor alle
scholen uit Schiedam e.o.).
U kunt persoonlijk afscheid nemen op het
plein van 12:15 tot 13:15 uur.
Uiteraard wordt er voor wat lekkers gezorgd.
We hopen u zo voldoende te hebben
geïnformeerd.
Tot woensdag de 17e!

Afscheid juf Wineke
Na ruim 33 jaar voor de klas, waarvan 27 jaar
op OBS Het Windas, heb ik de uitstap gemaakt
naar de zorgsector. Na lang wikken en wegen
ben ik vanaf 1 juni 2019 naast mijn parttime
baan als leerkracht, voor 8 uur in de week in

dienst gegaan bij ASVZ- Team Ondersteuning
Thuis Schiedam.
Ik ben daar als persoonlijk begeleider bij
mensen thuis en samen met mijn “cliënten”
zoek ik de post uit, help ik bij het organiseren
van hun huishouden, ga ik mee naar

verschillende instanties en help ik mee bij de
opvoeding van hun kinderen. De mensen die
ik begeleid, hebben een licht verstandelijke
beperking en/of psychische problemen en met
een beetje hulp kunnen zij toch wonen,
werken en leven in hun eigen huis. Het is heel
afwisselend werk, en gericht op de
mogelijkheden en hulpvraag van de mensen
bij wie ik kom.
De proefmaand zit er inmiddels op en mijn
gevoel over de overstap is goed; ik heb
gemerkt dat ik nieuwe energie krijg van de
verandering van werkzaamheden en
werkomgeving. Per 1 september is mijn
contract uitgebreid naar 24 uur, waardoor ik
in ieder geval een jaar het onderwijs uit ga en
in het nieuwe schooljaar met mijn

werkzaamheden als leerkracht op OBS Het
Windas ga stoppen.
Met pijn in mijn hart laat ik mijn
“Windasfamilie” achter; met veel van mijn
collega’s, leerlingen en hun ouders heb ik een
hechte band opgebouwd en veel “lief, leed en
lol” meegemaakt. Ik heb met recht “De tijd
van mijn leven” gehad op deze mooie school
en ik kom zeker nog eens op bezoek!
Bedankt voor de samenwerking! Misschien
zie ik u op woensdag 17 juli om 12:15 uur op
het plein om nog even persoonlijk afscheid te
nemen.
Fijne vakantie en tot
ziens!
Wineke van der Haagen.

Afscheid meester Gerard
In de komende zomervakantie, op 22
augustus, bereik ik de pensioengerechtigde
leeftijd. Het is daarom, dat ik aan het eind van
dit schooljaar, na ruim 44 jaar voor de klas
gestaan te hebben, met weemoed afscheid
neem van Primo Schiedam, meer in het
speciaal van Het Windas.
Leraar zijn is het mooiste vak dat er is. Het
wegwijs maken van kinderen in de
maatschappij is geweldig: de kinderen zijn
immers het kostbaarste bezit van elke
samenleving! ‘Meester’ is voor mij een
eretitel!
Ik heb in de vele jaren dat ik leraar
(onderwijzer heette het in 1975) ben heb ik
het erg naar mijn zin gehad: vooral bij Primo
Schiedam en natuurlijk op een schitterende
school als Het Windas! Het Windas heeft een
fijne samenstelling van leerlingen: een
doorsnede van de bevolking van Schiedam
en heeft begeesterde collega’s die zich elke
dag opnieuw inspannen om de kinderen het
beste onderwijs te geven wat ze kunnen
bieden.
In de 10 jaar dat Het Windas mijn ‘stamschool’
was, heb ik met heel veel ouders en leerlingen
contact gehad; het was fijn om vaak te
merken dat ze je waarderen en
het prettig vinden om mij als vervanger te
hebben.
De laatste twee jaren ben ik wat minder vaak
op Het Windas geweest omdat er een ernstig

tekort aan vervangers is en Primo met andere
schoolbesturen samenwerkt om de schaarste
te verdelen. Toch voelde Het Windas steeds
als ‘thuis’.
En dan valt het doek!
Adieu, monsieur le professeur!
Maar niet getreurd: Ik ga enkele mooie
reizen maken en bovendien overwinteren op
Gran Canaria, mijn geliefde
vakantiebestemming.
Ik hoop woensdag a.s., na schooltijd, velen
van u de hand te kunnen drukken.
Wellicht zien wij elkaar nog eens in de
toekomst!
Vriendelijke groeten van meester Gerard.
Even voorstellen juf Angelique
Hi, mijn naam is Angelique van Willigen en ik
ben na de zomervakantie de nieuwe juf in
groep 1/2B. Afgelopen jaar heb ik in het
speciaal onderwijs gewerkt op SO De Piloot in
Rotterdam en daarnaast mijn afstudeerstage
gelopen op OBS De Violier in Schiedam.
Superleuk dat ik na het behalen van mijn
Pabo- diploma aan de slag kan als
kleuterleerkracht op het Windas! Naast
lesgeven vind ik het erg leuk om te varen,
reizen, yoga te doen en hard te lopen. Ik kijk
ernaar uit om samen met juf Bonnie dit jaar
groep 1/2B te draaien! Fijne vakantie en tot na
de zomer.
Angelique van Willigen
Van de directeur
De laatste nieuwsbrief van het jaar… gisteren
was de musical van groep 8. Vol trots
presenteerden onze groepachters hun zang-,
dans- en toneelkunsten aan ouders en familie.
Ik heb jullie weken horen repeteren in de
gymzaal van de kleuters met de meester. Het
was een spetterende afsluiting. We zijn er zo
trots op hoe jullie nu de school verlaten!
Maandag is er de wenmiddag dan gaat
iedereen kennismaken met zijn nieuwe juf
en/of meester. We ruilen dan ook van lokaal
zodat de kinderen echt al kunnen wennen aan
hoe het er volgend schooljaar eruit gaat zien.
In de Windasapp staat de plattegrond en de
bezetting van de groepen voor volgend
schooljaar. Uw kind komt via de gewone
uitgang naar huis.

Juf Kim neemt nog geen afscheid van onze
school. Ze blijft op maandag de gymlessen
geven en op woensdag en donderdag zal de
dans- en balletstudio Schiedam Vlaardingen
dansles geven. Verderop in de nieuwsbrief
stellen ze zich voor. We zullen t/m de
kerstvakantie gymmen en dansen. Op de
eerste schooldag is er nooit gym.
De vakanties zijn in nieuwsbrief 11 al
gecommuniceerd. Na de zomervakantie
ontvang u van ons weer een jaarkalender.
Belangrijke data voor volgend schooljaar t/m
herfst zijn:
2 september eerste schooldag, geen gym
10 september informatieavond groep 3 t/m 6,
(3 t/m 6 informatie over nieuwe taalmethode)
12 september informatieavond groepen ½,
groep 7 en groepen 8.
13 september schoolfotograaf
19 september schoolreis en kleuterfeest
25 september studiedag
30 september start kinderboekenweek
16 oktober groepen 1/2 spelletjesochtend met
ouders
21 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie
De werkweek van groep 8 valt in de week van
4 november. De informatie volgt nog door de
leerkrachten.
Fijne vakantie!
Nieuws van de kleuters
Dit is het laatste bericht van de kleuters dit
schooljaar. Wat is het jaar weer snel gegaan
en wat hebben we veel gedaan en geleerd.
Het laatste thema loopt op zijn einde en de
allerlaatste werkjes van dit jaar worden in de
plakboeken geplakt.
Ondertussen zijn alle spullen en is al het
speelgoed weer schoon of zo goed als schoon.
Wij willen alle hulpouders daarvoor heel erg
bedanken.
Ook de moestuinperiode is afgelopen dinsdag
afgesloten met het eten van heerlijke frietjes.

Ook deze hulpouders willen wij ontzettend
bedanken voor hun hulp. Volgend schooljaar
hebben wij weer de hulp van ouders nodig,
dus als u dat ziet zitten, meldt u zich dan even
aan bij de leerkracht.
Verder willen wij alle ouders er nog een keer
op attenderen dat er na de vakantie al heel
snel een piratenfeest is. Alle hulp is meer dan
welkom!
En spaart u de blauwe plastic schatkistjes waar
aardbeien-roomijs in zit nog voor ons?
Misschien dat deze ijsjes ook wel gegeten
worden door de grotere kinderen. Ook dan
zouden wij ze graag willen hebben.
Ook zou het fijn zijn als alle ouders de
luizenzak van hun kind even willen checken en
leeg willen halen.
Wij, de leerkrachten van de kleutergroepen,
willen alle ouders heel erg bedanken voor het
leuke, gezellige en plezierige jaar. We hebben
er weer van genoten, het jaar is omgevlogen!
Ook willen we iedereen bedanken voor de
leuke, lekkere en lieve cadeautjes en kaartjes
die we afgelopen woensdag hebben
ontvangen. Dank jullie wel!
We willen iedereen via deze weg een
ontzettend fijne en vooral zonnige vakantie
toewensen en we zien elkaar weer op
maandag 2 september voor een nieuw,
plezierig schooljaar.

Eindejaarsfeest
Weken hebben we ernaar uitgekeken en
dagen op de kalender zijn afgestreept en
eindelijk was het afgelopen woensdag dan
zover. Ons eindejaarsfeest. Het feest waarmee
we het leuke jaar afsluiten. Kinderen mochten
verkleed komen en dat hebben ze massaal
gedaan. Overal liepen prinsessen,
spidermannen en allerlei andere mooi geklede
kinderen rond.

Op het plein stond een geweldig grote
stormbaan klaar om te worden beklommen
door groot en klein. In de klassen waren
allerlei lekkernijen en activiteiten om te doen.
Ook werd er afscheid genomen van juf
Wineke, die voor ons allen een lekker ijsje
had. Kortom, het was een ontzettend leuke en
drukke ochtend, die veel te snel voorbij was.
En wat zijn de leerkrachten en ander
schoolpersoneel verwend door alle kinderen
en ouders. Het was hartverwarmend. Bedankt
daarvoor! Dit jaar is zo goed als voorbij, maar
volgend schooljaar gaan we er weer net zo’n
leuk jaar van maken.
Namens alle leerkrachten
Nieuwe datum Koningsspelen
Tijdens het maken van onze jaarplanning was
de datum voor de Koningsspelen 2020
vastgesteld op vrijdag 24 april. Aangezien ze
veel reacties hebben gekregen dat er scholen
zijn die dan al vakantie hebben, is de datum
een week vervroegd. De Koningsspelen zullen
gehouden worden op vrijdag 17 april 2020. De
kinderen zijn deze middag vrij.
Groep 6 zwembadfeest en stormbaan
Vrijdag 28 juni hadden de kinderen van groep
6 een zwemfeestje in Zwembad Groenoord.
De kinderen hebben dit zwemfeestje
gewonnen met hun eerste plaats bij de
Schiedamse milieuwedstrijd Afval the Game.
Twee en half uur zwemmen met je klas is niet
iets wat je heel vaak doet. De kinderen
hebben dan ook geweldig veel plezier gehad.

Als afsluiting kregen de kinderen van school
nog patat, met wat te drinken en als toetje
een heerlijk ijsje. Het was een topfeest.
Behalve het zwemfeest hebben de kinderen
ook een stormbaan voor de hele school
gewonnen. Van tevoren waren de
groep 6’ers heel nieuwsgierig of het wel een
echte stormbaan zou zijn en niet gewoon een
iets groter springkussen. Op het
eindejaarsfeest was het eindelijk zo ver.
Gelukkig overtrof de baan al hun
verwachtingen. Het halve plein op
de Nachtegaallaan werd in beslag genomen.
Ook hier heeft de klas enorm van genoten.

Nu open!
Lekker lezen in de vakantie? Met
de VakantieBieb-app neem je gratis ruim 50 ebooks overal met je mee. Er is van alles wat:
spanning, literatuur en informatief.
De VakantieBieb is nu open met e-books
voor kinderen en volwassenen.
Voor meer informatie gebruik onderstaande
link:
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebie
b.html
Veel leesplezier!
Vakantielezen

De vakantie is een geweldige tijd voor
kinderen om te lezen wat ze het leukst vinden,
om nieuwe dingen te leren en om plezier te
hebben.
Lezen in de vakantie is een belangrijke manier
om te voorkomen dat kinderen in de zomer
terugvallen in leesniveau. Stimuleer je kind
dus om in de vakantie lekker te blijven lezen.
Met de tips en activiteiten op deze pagina lukt
dat gegarandeerd.
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/vakantiel
ezen/page/1519/
Hulpouders gezocht
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u in de afgelopen nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, gaan de groepen 4 t/m 6 (en
groep 3 de tweede helft van het jaar) met de
nieuwe taal- en spellingmethode Staal
werken.
Inmiddels is de methode binnengekomen. Al
deze nieuwe boeken en antwoordenboeken
zullen geplastificeerd moeten worden. Hierbij
hebben wij uw hulp hard nodig!
Wij zijn op zoek naar mensen die een aantal
boeken voor ons wil plastificeren. Dan kunnen
we na de zomervakantie meteen starten.
U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht
van uw kind.
Ook indien uw kind komend jaar niet met deze
methode gaat werken, kunnen we uw hulp
goed gebruiken. Alvast bedankt!

Dansen op Het Windas
Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen
is sinds 2005 een begrip in Schiedam en
omstreken. Van streetdance tot klassiek ballet
en van 1,5 jaar tot en met 80 jaar, iedereen
met plezier voor dans kan bij hun terecht.
Naast de reguliere danslessen biedt de
dansschool ook een unieke Dansmavo aan.
Kinderen met een kader- en/of mavo-advies
kunnen auditie doen voor deze speciale
dansopleiding.
In het nieuwe schooljaar zal de dansstudio
wekelijks danslessen verzorgen op donderdag
bij basisschool Het Windas in Schiedam. De
kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen les volgens

de leerlijn van de dansschool, waarbij zij in
aanraking komen met presenteren, creëren en
samenwerken in de vorm van dans. Voor de
kerstvakantie zal er een optreden verzorgd
worden door alle groepen tijdens de
kerstavond. De docenten kunnen niet
wachten om op school te starten met de
dansles, want why walk when you can dance!
Eindfeest groep 8
Op maandagavond 8 juli had groep 8 het
eindfeest in de cricketchalet van Excelsior '20.
Het feest, georganiseerd door ouders, was een
groot succes! Het thema was Hawaï. Veel
kinderen waren verkleed en de zaal was ook
aangekleed in tropische sferen. Bij de
aankomst ontvingen de kinderen een
welkomstdrankje, werden ze op de foto gezet
en konden ze de zaal bewonderen.
Zodra iedereen aanwezig was, is er een
groepsfoto genomen en barstte het feest los.
Tussendoor werd er meerdere keren
stoelendans gespeeld. Het was een topavond!

Eindejaarsfeest groep 8
Woensdag 10 juli was het alweer feest voor
groep 8! Alleen dit keer vierde de hele school
een feestje. Het was gezellig! Het eerste deel
van de ochtend hebben de kinderen gespeeld
met spellen die zij van thuis hadden
meegenomen. Dit varieerde van bordspelen
tot nintendo's en er was zelfs een playstation
4 aanwezig. Hier werden meerdere potjes fifa
gespeeld. Tussendoor hebben we lekker
gegeten met elkaar.
Daarna zijn we lekker naar buiten gegaan en
hebben we met de hele klas nog galgje
gespeeld. Aan het einde van de ochtend
mochten we met de groep nog over de
stormbaan, dat was een groot succes!

Bovendien zijn meester Ryan, juf Thérèse en
meester Wessel goed verwend door de
kinderen van groep 8, nogmaals bedankt!
Generale repetitie
Donderdag 11 juli had groep 8 de generale
repetitie voor de groepen 3 t/m 5. Dat was
wel even spannend! Geheel onervaren was
groep 8 niet, want zij hadden al twee keer
opgetreden voor de kleutergroepen. De
kleutergroepen hebben in het speellokaal de
dansjes gezien en de liedjes beluisterd van de
musical.
Gelukkig ging de generale repetitie goed en
heeft het publiek genoten van de voorstelling.
Het was mooi om te zien hoe sommige
broertjes/zusjes van kinderen uit groep 8 vol
bewondering naar hun grote broer/zus zaten
te kijken. Na de generale hebben we deze
uitvoerig besproken in de klas om de puntjes
op de i te zetten voor de grote voorstelling
van de vrijdag. Ze zijn er klaar voor!

