
 

Van de directeur 
Gisteren hebben we een goed afscheid gehad 
van onze juffen Diana, Coraline en Anja. Een 
nieuwe uitdaging, voor je gezondheid kiezen 
en met pensioen gaan zijn goede redenen om 
anders te kiezen. Vandaag hebben alle 
kinderen een ijsje gekregen in de klassen van 
deze klassejuffen! 
 

 
 
Bij de wenmiddag waren onze nieuwe juffen 
te zien: juf Megan en juf Miranda. Wij zijn 
trots dat we twee van zulke goede en fulltime 
juffen hebben kunnen vinden in tijden waar er 
maar moeilijk vacatures worden ingevuld.  
 
Morgenavond zullen onze kanjers van groep 8 
schitteren in hun eindmusical. Zet ’m op en we 
gaan jullie missen! Alle ouders die ook 
afscheid nemen bedankt voor al het 
vertrouwen in ons, alle hulp en goede zorgen. 
 
Het buitenlokaal is af en toch zit er nog 
afzetlint om. Dit is omdat we na de 
zomervakantie het officieel zullen openen.  
 
De jaarplanning zal met u in de eerste weken 
gedeeld worden. De vakanties en de 
studiedagen zijn al met u gecommuniceerd. 
Op maandag en donderdag zal er weer gym 

zijn van onze vakleerkracht Kim. Op maandag 
na de zomervakantie starten we (op de eerste 
les na) gewoon met gym voor de groepen 3 
t/m 8.  
Ik wens iedereen een heel fijne vakantie en 
hoop jullie fit te zien op maandag 27 
augustus! 
 
Nieuw juf Miranda 
Hallo ouders, verzorgers en kinderen, ik zal 
mijzelf even voorstellen.  
Ik ben Miranda Bender en ik zal vanaf het 
nieuwe schooljaar, in augustus dus, obs Het 
Windas komen versterken in de onderbouw. 
Ik ben een hele ervaren kleuterjuf en werken 
met kleuters vind ik echt wel het leukste dat 
er is. Ik ben altijd aan het knutselen en 
fröbelen en probeer kinderen overal 
enthousiast voor te maken, maar wel met 
duidelijke regels en grenzen. 
Verder ben ik dol op alles wat met kleding te 
maken heeft, dus jullie zullen mij vaak nogal 
kleurrijk door de school zien lopen. 
Verder vind ik het spannend om op een 
nieuwe school te gaan beginnen, maar ik heb 
er ook heel erg veel zin in. Loop in het nieuwe 
jaar maar eens langs om een praatje te 
maken, of om gewoon even te kijken wie die 
nieuwe juf toch is. Dus, tot snel! 
Juf Miranda 
 
Nieuw juf Megan 
Mijn naam is Megan Klerks. Ik ben 27 jaar. De 
afgelopen vijf jaar heb ik gewerkt op de 
Nicolaasschool in Rotterdam. Komend 
schooljaar mag ik beginnen aan een nieuw 
avontuur. Ik ga lesgeven aan groep 3 op Het 
Windas! Ik heb veel zin om na de 
zomervakantie aan de slag te gaan. Ik ben een 
‘echte’ Schiedamse. Ik ben in Schiedam 
geboren, ik ben er opgegroeid en ik woon er 
nog steeds. Eind mei is mijn 
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nieuwbouwwoning in Park Harga opgeleverd. 
In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke 
dingen met familie en vrienden. Verder doe ik 
graag aan yoga en vind ik het leuk om te 
fietsen, wandelen en lezen. Ik kijk ernaar uit 
om zowel de kinderen als u te ontmoeten. 
Juf Megan 

 
Gevonden voorwerpen 
De rode bak met gevonden voorwerpen wordt 
in de zomervakantie geleegd. U heeft nog 
deze week om te kijken of er nog iets van uw 
kind in zit. 
 
Bericht van de kleutergroepen.  
Nog even en het schooljaar 2017-2018 zit er 
weer op.  
Dit betekent voor de kleuters dat het best een 
beetje spannend is, een groot deel verlaat de 
kleuters en gaat naar groep 3 en een aantal 
gaat naar groep 2. Dan behoor je ineens tot de 
oudsten van de klas. Dat is voor velen iets heel 
bijzonders.  
Vorige week hebben we met z’n allen het 
eindejaarsfeest gevierd, waarbij de kleuters 
een reis om de wereld hebben gemaakt. 
Verschillende leuke spelletjes in diverse 
landen stonden klaar en tot grote verrassing 
van iedereen was er een geweldig 
springkussen op het plein.   
Op deze dag zijn de juffen en meester door 
iedereen heerlijk verwend, bij deze nogmaals 
onze dank!  
Voordat we aan de zomervakantie gaan 
beginnen nog een aantal verzoekjes:  

• Wilt u uiterlijk woensdag de 
luizenzakken nakijken en spullen mee naar 
huis nemen, zoals bijv. gymschoenen, 
extra kleding. De zakken moeten helemaal 
leeg zijn. 
• In de hal bij de hoofdingang staat een 
mand met gevonden voorwerpen. Wilt u 
daar kijken of er iets van uw kind tussen 
zit? Alles wat niet wordt weggehaald gaat 
volgende week naar de Kringloop.  
• Woensdag mogen alle kleuters iets 
van eigen speelgoed meenemen. Graag in 
een tas meegeven.  

 
Ouders/verzorgers bedankt voor het 
vertrouwen en samenwerken, wij vonden het 
weer een te gek schooljaar!  
 

Excursie groepen 6 

De groepen 6a en 6b zijn dinsdagmorgen en 
een deel van de middag met de boot door het 
Rotterdamse havengebied gevaren. Op de 
fiets zijn we naar de Maasboulevard gefietst. 
Daar werden we door een boot opgehaald. De 
kinderen hebben van alles gezien, van 
boorplatformen, reddingsboten en 
aalscholvers tot grote containerschepen. 
Onderweg moesten de groepen vragen 
beantwoorden en konden ze een bingo 
spelen. Het weer was prachtig en het werd 
een hele geslaagde excursie. 

 
 
Trots 
Danusha uit groep 6b gaat elke maandag naar 
de Plusklas-Noord. De klas deed mee aan een 
landelijke wedstrijd waarbij de kinderen een 
eigen onderzoek moesten uitvoeren. Danusha 
deed onderzoek naar de leegstand in de 
binnenstad van Schiedam. Ze werd samen met 
nog 4 kinderen uit het hele land genomineerd 
voor de 1e prijs. Uiteindelijk heeft ze die niet 
gewonnen, maar ze ging wel met een mooie 
beker naar huis. Wat een geweldig prestatie 
Danusha. We zijn allemaal supertrots op jou! 
 
Generale repetitie 
Gisteren had groep 8 de generale repetitie. In 
de gymzaal (Bachplein) kwamen de groepen 3, 
4 en 5 kijken naar de musical. Aanvankelijk 
gespannen gezichten, maar dit was gauw over. 
Het ging goed en de groep had er 
overduidelijk plezier in. Op naar de 
voorstelling van woensdag, ze zijn er klaar 
voor! 
 

Een fijne vakantie en tot 27 augustus! 
Team obs Het Windas 
 


