
 

Van de directeur 
 De laatste weken gaan in en dan zijn we flink 
aan het puzzelen: welke juf of meester bij 
welke groep? Welke groepen op het hoofd-
gebouw? Welke kleuters in welke groep 3? 
Ook hebben we nu vier kleine groepen 3 en 4, 
waar we drie groepen van gaan maken: 4, 4/5 
en 5. De ouders van deze kinderen hebben 
hierover een mail gekregen. Een flinke puzzel, 
maar we zijn er al ver mee. Ik hoop zo snel 
mogelijk alle ouders te kunnen mailen met de 
indelingen.  
 
Groei van de school  
De school is elk jaar vanaf 2013 gegroeid. Het 
afgelopen jaar maar met tien leerlingen. Het is 
van de school geen ambitie om te groeien. Ik 
ervaar juist de kleinschaligheid van de school 
als zijn kracht en zal deze zoveel mogelijk 
proberen te behouden. En omdat alle lokalen 
gevuld zijn, zal verdere groei niet meer 
doorzetten.  
Naast de school verschijnt een nieuwe wijk: 
Schiedamse Meesters. Natuurlijk zijn deze 
kinderen bij ons welkom als er plek is. Daarom 
blijf ik u vragen om broertjes en zusjes in te 
schrijven omdat we echt snel vol zitten. Dus 
ook met een of twee jaar uw kinderen 
inschrijven om zeker te zijn van een plekje!  
 
The White Wall Project 
Het White Wall Project van de Spaanse 
kunstenaar Paco Dalmau heeft de Waterweg 
Cultuurprijs 2017 gewonnen. Het White Wall 
project is een 600 meter lange 
kunstinstallatie, gemaakt van hout en 
canvasdoeken. De bedoeling is dat de 
canvasdoeken worden gevuld door de 
inwoners van Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam. Dat mag door middel van 
tekeningen, schilderingen, teksten, gedichten, 
collages, etc. Het doel van het project is om de 

inwoners elkaar te laten ontmoeten en met 
elkaar te verbinden. Daarnaast streeft Paco 
ernaar om de gevoelens, gedachten en diverse 
culturele achtergronden van de inwoners 
weer te geven.  
Wie wonen er in Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam? En op welke manier voelen zij zich 
verbonden met elkaar en de plek waar ze 
wonen?  
Vorige week hebben de kinderen uit de 
groepen 3 t/m 6 aan het White Wall Project in 
het Beatrixpark deelgenomen. De kinderen 
waren onder de indruk van de mooie 
kunstwerken die op de enorme muur te zien 
waren. Uiteraard zijn de kinderen zelf ook 
druk aan de slag geweest om mooie 
kunstwerken te creëren. De kinderen vonden 
het geweldig om zo creatief bezig te zijn. De 
resultaten zijn erg mooi geworden! 
 
Filmset op Het Windas 
Maandagochtend leek de bibliotheek van Het 
Windas heel eventjes op een filmset. Er werd 
die morgen een promotiefilm gemaakt voor 
de Bibliotheek op School in Schiedam en Het 
Windas was uitgekozen voor een van de 
hoofdrollen.  
Voor deze film was de actrice en zangeres 
Anne-Marie Jung gevraagd om alles aan elkaar 
te praten. Zij deed in de film net alsof ze op 
visite kwam bij onze bieb. Anne-Marie komt 
zelf uit Schiedam en voor haar was het dus 
heel leuk om te zien wat er allemaal 
veranderd is op de scholen in haar 
geboorteplaats. Na Het Windas is ze ook nog 
op visite gegaan bij de bieb op een middelbare 
school. 
Een aantal kinderen uit groep 6b mocht 
figureren. Daarnaast was er ook een rol voor 
juf Mariette, biebjuf Carmen en onze 
onderwijsspecialist Lonneke van de 
bibliotheek. 
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De kinderen en de juffen hebben mogen 
ervaren wat het nou inhoudt om actrice of 
acteur te zijn. Net als bij de echte film moest 
er regelmatig wat over. Soms werd er voor 
een scène wel 10 x actie geroepen. De 
geluidsman, cameraman, regisseur en de 
acteurs en actrices moeten allemaal heel goed 
samenwerken voor een goed resultaat. De 
kinderen van 6b hebben heel wat 
complimenten gehad. Ze deden het 
fantastisch.   
Het was voor iedereen een hele belevenis. We 
zijn natuurlijk heel benieuwd naar het 
resultaat. De film zal in ieder geval op de 
website en op het YouTubekanaal van de 
Bibliotheek op school te zien zijn.  
 

 
 
Excursie Babbersmolen 
Donderdag 31 mei zijn we met groep 8 op 
excursie naar de Babbersmolen in Schiedam 
geweest. Een leuke, leerzame ervaring! We 
hebben hier veel geleerd over de molen en 
hoe men hier tijdens het begin van de 
twintigste eeuw leefde en werkte. Ook 
hebben we veel geleerd over de 
waterhuishouding en wat molens hiermee te 
maken hebben. 
 
 
Tevredenheidonderzoeken 2018   
Wij hebben de afgelopen maanden een 
leerling-, ouder- en leerkrachttevredenheids-
onderzoek gehouden en graag willen wij de 
resultaten met jullie delen.  
Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 
117 ouders deelgenomen. Dat is een 

responspercentage van 31 %. Er is voldoende 
spreiding tussen de onderbouw en de 
bovenbouw. De resultaten mogen als 
betrouwbaar worden gezien. De school heeft 
op alle drie de peilingen allen maar 
voldoende/goed tot zeer goed gescoord. Een 
mooie uitslag, maar de uitdaging is natuurlijk 
om het vast te houden. Bij de oudertevreden-
heidspeiling is er daarom ook kritisch naar uw 
opmerkingen gekeken. Onze actiepunten gaan 
wij vertalen naar het komende jaarplan, zodat 
we met uw input kunnen blijven bouwen aan 
onze school. Ik heb de uitkomsten van het 
volledige onderzoek hieronder gepubliceerd.   

 
Oudertevredenheidspeiling 2018  
Toelichting Scores:   

Score 1.0-1.9  onvoldoende  

Score 2.0-2.9  matig  

Score 3.0-3.6  voldoende  

Score 3.7-4.0  zeer goed  

  
Onderwijsleerproces Totaal:   Groen  
Leefklimaat in de groep  3.6  
Leerklimaat in de groep  3.6  
Afstemming    3.6  
Leerstofaanbod   3.5  
Onderwijstijd    3.7  

   
Planmatige ondersteuning Totaal:  Groen  
Leerlingenondersteuning  3.3  

  
Schoolcultuur Totaal:    Groen  
Leefklimaat op school   3.4  

  
Samenwerking met ouders Totaal:  Groen  
Cultuur    3.5  
Informeren    3.4  
 
Organisatiemanagement Totaal:  Groen  
Personeel    3.6  
Huisvesting en voorzieningen  3.3  

 
Imago Totaal:     Groen  
Presentatie    3.6  
Resultaten onderwijs   3.6  
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Gastles crea 
Op maandag 11 juni werd groep 8 verrast met 
een gastles... Juf Mariëlle kwam gezellig langs 
en ging met de klas aan de slag.  
Er zijn hele mooie cactussen gemaakt om het 
gebouw op te vrolijken. Ze zijn superleuk 
geworden! Kom vooral eens kijken op de gang 
bij groep 8. 

 
 
Nieuwtjes en oproepen van(uit) de 
kleutergroepen! 
Het schooljaar loopt langzaam maar zeker op 
zijn einde en dat betekent afronden en de 
puntjes op de ‘i’. Maar helemaal klaar is het 
nog zeker niet: we zijn in de groepen nog druk 
bezig met het laatste thema van dit jaar: ‘We 
gaan op reis’. In veel groepen is het geen luxe 
hotel of all-in resort geworden, maar is de 
eindbestemming ‘de camping’. Het geregel bij 
de receptie, het picknicken, de barbecue 
optuigen… bijna alles wordt uitgespeeld. Er 
wordt ‘geschreven’ op het boekingsformulier 
en ‘gerekend’ bij de ijsjeswinkel: het spel is 
prachtig! 

Maar… ook hier zit een einde aan vast. We 
sluiten af met een zomeroptreden in de sfeer 
van het eerdergenoemde thema en wel op 22 
juni om 14.45. U als ouder bent uitgenodigd. 

Zo in de laatste maanden hebben de 
leerlingen die instromen het best lastig.  

Het zijn grote groepen en de aandacht en tijd 
moet gedeeld worden, een ‘plasongelukje’ is 
snel gemaakt. Als dit gebeurt, is het fijn dat er 
snel verschoond kan worden om weer door te 
kunnen met de schooldag. Een verschoonsetje 
in een aparte tas in de luizenzak biedt dan 
uitkomst. Dat kan gerust in de luizenzak 
bewaard worden. Wanneer uw kind 
verschoonkleding mee heeft naar huis, krijgen 
we dit uiteraard graag weer snel terug op 
school. Heeft u nog toevallig kleding 
(onderbroeken en broeken) die niet meer 
gebruikt wordt, wij hebben nog opbergruimte! 

Als u toch bij de luizenzak bent voor de 
verschoonkleren, vergeet niet de overige 
spullen op tijd mee te nemen: de 
gymschoenen, verdwaalde tekeningen en 
spullen die voor het thema meegenomen zijn, 
graag voor de zomervakantie mee naar huis. 

Daar de zon volop schijnt en de leerlingen om 
de dinsdag de plantjes flink bewateren met de 
gieters, gaat het razendsnel in de schooltuin. 
We gaan dan ook vanaf deze week iedere 
dinsdag kort in de tuin aan de slag: we vieren 
het afscheid van de tuinouders en we graven 
de aardappels op die we een tijd terug gepoot 
hebben (en gaan daar heerlijke frietjes van 
bakken). Alvast bedankt voor het schooltuin-
jaar hulpouders! 

Groeten uit alle kleutergroepen 

Nieuwsbrief Plusklas 
Ik, Danusha uit groep 6b van Het Windas zit 
elke week een dag in de plusklas van 
Schiedam-Noord. Deze plusklas wordt 
gegeven op obs Loep.  Daar was laatst een 
onderzoekwedstrijd. Mijn onderzoek ging over 
het weggaan van winkels. Er waren ook veel 
categorieën waarvoor je genomineerd kon 
worden. Ik ben ook 1 van die genomineerden. 
Ik ben genomineerd voor de categorie: beste 
onderzoek. Ik ben 1 van de 5 genomineerden 
van die categorie. Je kan een tablet winnen en 
daar ga ik voor! Waarom ik dit voor de 
nieuwsbrief heb geschreven is omdat, ik dit 
nieuws met jullie wilde delen. 
 
 


