
 

Van de directeur 
Het is fijn te kunnen melden dat de puzzel 
rond de formatie rond is. Vanuit het 
werkdrukakkoord hebben we extra gelden 
gekregen en hebben we meer ruimte voor 
extra handen in de klassen. Nu is er voor de 
onderbouw, de middenbouw en de 
bovenbouw een eigen ondersteuner die we 
daarvoor kunnen inzetten. We gaan dus van 
twee ondersteuners naar drie ondersteuners 
op onze school!  
In de bijlage kunt u de groepsbezetting vinden 
van alle klassen. De nieuwe groepen 3A en 3B, 
4, 4/5 en 5 hebben een extra mail gekregen 
met daarin de indeling van de nieuwe 
groepen. 
 
 
Afscheid juf Anja 
Afscheid van Het Windas 
Het was de tijd van je leven op Het Windas 
met elkaar, meesters, juffen, kinderen en dat 
al bijna 20 jaar. 
Een klein aangepast stukje van Het 
Windaslied. 
In november 1998 kwam ik werken op Het 
Windas. En al die jaren heb ik, op een half jaar 
na, kleuters onder mijn hoede gehad. Mijn 
favoriete groep! 
Maar nu stopt mijn tijd op Het Windas. Ik heb 
gekozen om eerder met pensioen te gaan. 
Dat zal best vreemd zijn, ik ga de kinderen 
zeker missen! 
Natuurlijk ook de ouders en collega’s, maar de 
kinderen op de eerste plaats! Ik heb genoten 
van hun spontaniteit, hun verhalen of kleine 
versprekingen, zoals mama of oma in plaats 
van juf! Voor de zomervakantie hoop ik 

iedereen nog gedag te kunnen zeggen. Verder 
wens ik de kinderen, ouders en collega’s alle 
goeds toe met hun Windastijd! 
Alvast een fijne zomervakantie toegewenst! 
 
Een hartelijke groet van juf Anja 
 

Afscheid juf Coraline 
Na bijna veertig jaar in het onderwijs 
werkzaam te zijn, komt daar helaas een einde 
aan. 
Twee jaar van ziek zijn en drie operaties 
verder is mijn motoriek van dien aard dat ik 
geen les meer kan geven. Ik ben dan ook 
volledig afgekeurd. 
Met plezier heb ik altijd voor de klas gestaan 
en hier veel voldoening uitgehaald. 
De laatste tien jaar was ik lid van de 
Windasfamilie en heb honderden kinderen en 
hun ouders mogen mee maken. 
Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor 
de fijne samenwerking en via deze nieuwsbrief 
wil ik een groet aan een ieder brengen. 
  
Juf Coraline 
 
Afscheid juf Anja, juf Coraline en juf Diana 
Op maandagmiddag 9 juli nemen wij met de 
kinderen samen om 14.30 uur afscheid van 
deze drie Windasjuffen. Natuurlijk bent u van 
harte welkom om dit afscheid met ons samen 
te vieren. Ouders, verzorgers, kinderen, oud- 
leerlingen u bent van harte welkom! 
 
Nieuws uit groep 3  
Het is een drukke boel in de groepen 3. De 
kinderen gaan deze week op Bijensafari naar 
het NME- centrum aan de Harreweg.   

Agenda 
27 juni   spelletjesochtend groepen 1/2 en groep 8 
4 juli  eindejaarsfeest 
6 juli  rapporten mee groepen 2 t/m 6 
9 juli   kennismaken nieuwe groep 
9 juli   nieuwsbrief nr. 16 
9 juli   Om 14.30 uur nemen wij afscheid van juf Coraline, juf Anja en juf Diana 

Nieuwsbrief  25 juni 2018  

Jaargang 19 nr. 15 

 



 

 
 
 
Momenteel zijn wij met de laatste kern van de 
leesmethode Veilig Leren Lezen bezig. Deze 
kern gaat over verzamelingen en musea.   
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren 
lezen in kern 11 zijn:  
• woorden van twee lettergrepen die 
eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;  
• woorden van twee lettergrepen die 
eindigen op -ing, zoals: buiging;  
• samengestelde woorden van drie 
lettergrepen, zoals: prentenboek en 
inpakken;  
• verkleinwoorden van drie 
lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, 
zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;  
• woorden van twee of 
drie lettergrepen die beginnen met on- of        
-ont, zoals: onweer en ontbijt;  
• woorden van drie lettergrepen die 
beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, 
gevaren en vertellen.  
  
Het eindejaarsfeest dat op woensdag 4 juli 
plaats zal vinden, sluit goed aan bij ons thema. 
Het feest heeft als thema: dinosaurussen. De 
kinderen mogen, uiteraard geheel in teken 
van dit thema, verkleed naar school komen.  
Vanaf 7 juli kunt u naar het Beatrixpark gaan 
om daar de tentoonstelling met ‘levensechte 
dinosaurussen’ te bezoeken.   
Juffen van groep 3  
 
Nieuwe methode voor aardrijkskunde 
De nieuwe aardrijkskundemethode is 
Meander. De oude methode was Geobas. Het 
waren een beetje een saai boek en saai 
werkboek. De nieuwe methode is leuker en 
fijner, want je kunt ook een QR-code scannen. 
Dat leidt dan naar iets leuks. Het onderwerp 
waar we nu mee bezig zijn is emigreren en 
immigreren. 
Emigreren en immigreren is niet het enige 
hoofdstuk. Het gaat over verschillende 
gebieden. Het gebied waar we nu mee bezig 
zijn is Oost-Europa. De lessen staan ook op het 
digibord en er horen filmpjes bij. 
Dit was de informatie over de nieuwe 
Aardrijkskundemethode.  
Wij zijn er heel blij mee! 
Nick en Desley, groep 7 

Havenexcursie 
Donderdag 21 juni heeft groep 8 een leerzame 
ochtend in de haven van Rotterdam beleefd. 
We vertrokken 's morgens op de fiets naar de 
Maasboulevard van Schiedam en hier stapten 
wij op een boot van de Koninklijke Roeiers 
Vereeniging Eendracht. We hebben een 
rondvaart gemaakt langs Schiedam, 
Vlaardingen, het pittoreske dorpje Pernis en 
een stukje Rotterdam. Tijdens de tocht 
maakten de kinderen opdrachten in een 
speciale krant en werd er van alles verteld 
over de haven en alles eromheen. 
 

 
 
 
Sportdag groep 8 
Vrijdag 22 juni heeft groep 8 deelgenomen 
aan de sportdag. Een intensieve dag! We 
begonnen in Zwembad Groenoord, vervolgens 
gingen we naar de Groenoordhal en de dag 
werd afgesloten in de Margriethal. De kanjers 
van groep 8 hebben goed hun best gedaan en 
er een mooie dag van gemaakt! 
 
Van de kleuters 
Afgelopen vrijdag hebben we het thema ‘we 
gaan op vakantie’ afgesloten met een 
optreden. In de ochtend was de generale 
repetitie van alle kleutergroepen en traden we 
op voor elkaar. Uit volle borst en met veel 
energie zongen, musiceerden en dansten de 
kleuters in het speellokaal. Prachtig om te 
zien, ook voor ons! We waren heel blij met de 
enorme opkomst in de klas van ouders, opa’s, 
oma’s en andere familieleden in de middag, 
hoewel dit voor sommigen ook wel een klein 
beetje plankenkoorts veroorzaakte… We 
hopen dat u net zo genoten hebt als wij. 
Om nog even stiekem in het thema te blijven, 
heeft het afscheidsfeestje op woensdag 4 



 

juli  als onderwerp ‘een reis om de wereld’. Zij 
ontvangen hierover nog een uitnodiging. 
Onder andere High tea, scheve torens, kaas, 
lego, ijsschotsen en bergen zijn kenmerken uit 
bepaalde landen, die ze zullen tegenkomen. 
 
En dan naderen we nu het eind van het 
schooljaar. Na een jaar spelen en werken met 
alle materialen in de groep, is het fijn als we 
volgend schooljaar weer een frisse start 
kunnen maken met schone materialen. Helpt 
u ons hierbij een handje? Vanaf aanstaande 
dinsdag zetten we tasjes klaar met 
constructiemateriaal of spullen uit de 
huishoek. Graag doorgeven aan de leerkracht 
welk materiaal u mee naar huis neemt om 
schoon te maken en uiterlijk vrijdag 6 juli 
retour. Alvast bedankt! 
 
Zonnige groeten van de kleuterleerkrachten 
 
  
 


