
 

Van de directeur 
In de ideeënbus van de school komen 
geregeld tips binnen voor onze school. Eentje 
komt al meerdere keren terug. Hoe is het 
rookbeleid geregeld? Is het toegestaan dat 
ouders voor het hek roken? Ik vind het 
vervelend dat mijn kind door een walm moet 
lopen van een (shisha) sigaret, wat doen jullie 
daaraan? Is het een goed voorbeeld naar 
kinderen? 

 
Ik dacht dat we het als school netjes geregeld 
hadden met het niet-roken op het plein…. 
Maar gezien de hoeveelheid mensen die 
moeite heeft met het roken voor de ingang 
ben ik me eens gaan verdiepen in dit 
vraagstuk.  
Het zien roken van anderen zorgt ervoor dat 
leerlingen zelf ook eerder gaan roken. Een 
roker maakt als het ware reclame voor het 
roken en bevestigt dat dit normaal gedrag is 
richting kinderen.  
De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2014 een 
motie van Carla Dik-Faber aangenomen. 
Daarin verzoekt zij de regering om zich in te 
spannen voor 100% rookvrije scholen en 
schoolterreinen. Vanaf 2020 gaat de nieuwe 
wet- en regelgeving in waarin de school zorg 
moeten dragen voor het rookvrij naar school 
gaan.  
 
We zijn er nog niet helemaal dus…. Maar ga ik 
naast het verkeer ook de rokers voor de deur 
regelen? Hoever gaat onze bemoeienis? Een 
dilemma, maar ik ben van mening dat de 

school in gezond gedrag voorop moeten lopen 
naar de kinderen toe. 
Het Windas wil de maand oktober (Stoptober) 
aangrijpen om eerste stappen te maken naar 
het rookvrij naar school gaan wat in 2020 
ingaat. 
We vragen daarom aandacht voor het 
volgende: 
Voor teamleden gaan we het ontwikkelde 
beleid van PrimoSchiedam volgen.  
Ouders vragen we  niet meer te roken voor het 
hek van de school(ook geen shishapen).  
 
 
Activiteiten KBW 2018 
Beste ouders en verzorgers, 
Het team van het Windas nodigt u uit om op 
woensdag 3 oktober 2018 van 8.30 uur tot 
9.00 uur aanwezig te zijn bij de feestelijke 
opening van het buitenlokaal. 
 

 
Tijdens deze feestelijke gebeurtenis zal ook 
het startsein gegeven worden voor de 
Kinderboekenweek 2018, thema Vriendschap. 
Het buitenlokaal zal van 3 oktober t/m 12 
oktober worden gebruikt als voorleeslokaal.  
 

Agenda 
28 september   Nieuwsbrief nr. 2 
3 oktober   opening Buitenlokaal & Kinderboekenweek 2018 
1 t/m 5 oktober  Werkweek te Otterloo groep 8 
10 oktober   Feest Kinderboekenweek 2018 
12 oktober   Nieuwsbrief nr. 3 
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Elke dag van 8.30 uur – 8.45 uur en 13.15 uur 
– 13.30 uur zal een leerling uit een groep in 
het buitenlokaal voorlezen. 
Iedereen is welkom om te komen luisteren 
(het rooster volgt). 
Vanaf 3 oktober 2018 zal er op de 
Nachtegaallaan een kast/tafel zijn waar 
kinderen een boek kunnen ruilen. Eerst 1 erin, 
dan 1 eruit!!!! 
Op 10 oktober van 12.15 uur – 14.00 uur vindt 
de jaarlijkse boekenverkoop plaats van 
boekhandel Post Scriptum. Via de bestellijst 
kunnen boeken gereserveerd worden. 
Tijdens de boekenmarkt kunnen de kinderen 
vrijblijvend meedoen aan verschillende 
activiteiten: 
* “vriendjes” speurtocht door de school 
(Nachtegaallaan). 
* Op de foto met je beste vriend/vriendin. 
Ouders kunnen zelf met hun mobiel een foto 
maken. 
* Vriendschapsarmbandjes maken. 
Wij zien u graag tijdens de opening, het 
voorlezen en de boekenmarkt. 
 
Sleutels gezocht voor kamp groep 8 
Groep 8 gaat de week van 1 oktober op kamp 
naar Otterlo. U kunt hier een sleutelrol in 
spelen! Wij zijn namelijk op zoek naar oude 
sleutels die u niet meer gebruikt. Wij gaan 
deze gebruiken bij een spel. We hebben de 
afgelopen weken al wat sleutels ontvangen, 
dank hiervoor! Het is echter nog niet genoeg.. 
Via deze weg dan nogmaals de oproep of wij 
uw oude sleutels mogen hebben. U kunt de 
sleutels voor het lokaal van groep 8 inleveren. 
U bent onze sleutel tot succes voor dit 
‘sleutelspel’! 

 
 

 
Excursie Babbersmolen groep 8 
Afgelopen dinsdag heeft groep 8 De 
Babbersmolen bezocht. Deze excursie sloot 
mooi aan bij onze lessen van Brandaan. We 
hebben het in de klas namelijk gehad over de 
Gouden Eeuw en in dit thema kwam de 
drooglegging van het Beemstermeer ter 
sprake. Dit deden zij met behulp van molens.  
Bij de Babbersmolen heeft groep 8 dit zelf 
ervaren in de minipolder.  

 
 
Kinderpostzegels 2018 
Afgelopen woensdag is de verkoop van de 
Kinderpostzegels begonnen. Groep 8 is hard 
aan het werk om veel geld in te zamelen voor 
het goede doel! Het begon afgelopen 
woensdag al goed toen we met groep 8 op het 
plein de verkoop zijn gestart. Dankzij jullie 
aankopen heeft groep 8 afgelopen woensdag 
(alleen op het plein) al méér dan 500 euro 
opgehaald! Het bedrag staat ondertussen een 
stuk hoger dankzij onze topverkopers uit 
groep 8! In de volgende nieuwsbrief kunt u 
lezen hoeveel geld wij hebben opgehaald... 
Spannend! 

 
 



 

 
 
 
 
 
Kinderboekenweek 2018 in de Bibliotheek 
Schiedam 

 
Kinderboekenweek thema: ‘VRIENDSCHAP’ 
Alle kinderboeken vol gekke, spannende, 
geheimzinnige en grappige vrienden staan dit 
jaar centraal tijdens de Kinderboekenweek. Je 
vindt deze boeken-vriendenclubs terug in de 
Bibliotheek in de Korenbeurs, 
jeugdbibliotheek de Klinker en de bibliotheek 
in Singel 24. 
 
Boekenvriendenclubjes 
In de Korenbeurs, jeugdbibliotheek de Klinker 
en bibliotheek in Singel 24 kun  je boeken 
lenen uit deze boekenvriendenclubjes: LOL, 
Fantastische Fantasie, Alles weten, 
Matties&BFF, Spanning en Sensatie.  Kom naar 
de bieb en kijk bij welke club jij hoort!  
 
Voorstelling 'Kom erbij'  
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar  
Kaartjes OP=OP; Haal ze bij een van de 
bibliotheek vestigingen: 
Bibliotheek in de Korenbeurs, de Bibliotheek 
in Singel 24 of jeugdbibliotheek de Klinker. 
Zaterdag 6 oktober 
Aanvang: 14.30 uur 
Locatie: Wennekerpand 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Workshop Tovertekenen met Milja Praagman  
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
Datum: Woensdag 10 oktober; Aanvang: 
14.00 uur 
Locatie: Korenbeurs, Lange Haven 145 

Het aantal plaatsen is beperkt, reserveren kan 
via:  
https://www.debibliotheekschiedam.info/com
pleet-agenda-overzicht/overzicht-van-alle-
evenementen/kinderboekenweek-2020 
 
Tovertekenquiz in het Schiedams Boekhuis. 
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
Datum: Woensdag 10 oktober; Toegang is 
gratis. 
Aanvang: 16.00 uur 
Locatie: Schiedams Boekhuis, Hoogstraat 106 
Het aantal plaatsen is beperkt, reserveren kan 
via:  
https://www.debibliotheekschiedam.info/com
pleet-agenda-overzicht/overzicht-van-alle-
evenementen/kinderboekenweek-2020 
 
De groepen 4 
De groepen zijn druk bezig met het klokkijken 
(hele en halve uren) en met het begin van de 
tafelsommen. Het plaatsen van getallen op de 
kralenketting tot 100 wordt ook gedaan. Met 
het lezen zijn we voor het eerst 
groepsdoorbroken gaan werken. Zo kan het 
zijn dat je met Estafettelezen bij een andere 
juf of meester in een ander lokaal zit! 

 
Enkele leerlingen weten het kwartier al! 
 
Nieuws van de onderbouw 
De kleuters zijn ondertussen alweer een tijd 
bezig. Iedereen is weer gewend, de regels zijn 
weer bekend en oude en nieuwe 
vriendschappen zijn gesloten. Kortom, het is 
er een gezellige boel. Vorige week  zijn de 
kleuters begonnen met het nieuwe thema en 
alweer een week geleden was de officiële  
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start van het thema “wij bouwen een huis”. 
Die dag hadden de kleuters een geweldig feest 
op school. De speelplaats was omgetoverd in 
een enorme bouwplaats met allerlei 
verschillende wedstrijden en opdrachten. Het 
was in ieder geval een vrolijke boel. In de 
middag werd de feestdag afgesloten met een 
optreden van “buurman en buurvrouw”. Dit 
was een hilarische voorstelling en een waardig 
afscheid van een supergezellige dag. Deze dag 
kon niet  mogelijk zijn zonder de hulp van heel 
veel ouders en natuurlijk van groep 8, die de 
kleuters bijzonder goed hebben begeleid!  
 
Ondertussen zie je in de verschillende 
kleutergroepen de huizen en flats al ontstaan 
en wordt er druk gewerkt met dit thema. We 
leren weer een nieuwe letter, dit keer de B 
(uitspraak buh) van bouwen natuurlijk en het 
tweede thema van schrijfdans, de 
Krongelidong is aan de beurt geweest. Ook is 
de eerste spelletjesochtend geweest, wat heel 
gezellig was en waar weer veel ouders en 
grootouders bij hebben geholpen. Kortom, we 
zijn hard aan het werk en we hebben het druk 
met alles wat met bouwen te maken heeft. 

 
 
Speel-o-theek Ikkie 
Donderdag 25 oktober (dit is in de 
herfstvakantie) organiseert Speel-o-theek 
Ikkie een Lego en Duplo Bouw Dag (van 10:00 
– 14:30 uur). Alle kinderen tot 13 jaar uit 
Schiedam en omstreken kunnen zich hiervoor 
inschrijven.   
Wij organiseren dit evenement in de lokalen 
van Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, 
Schiedam-Noord 
 
 


