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Van de directeur
Op woensdag 25 september 2019 heeft het
team van Het Windas een studiedag over
communicatie gevolgd. Belangrijkste leervraag
was: Hoe krijgen we beter inzicht in hoe een
ander communiceert en hoe kan je daar dan
het beste mee omgaan? De dames van
inspiratiebureau Struijk en Kemper verzorgden
de training.
We zijn aan de slag gegaan met DISC, een
instrument dat communicatiestijlen en gedrag
in kaart brengt en op die manier meer inzicht
en begrip geeft in jezelf en de ander.
Naast een stukje theorie zijn we vooral actief
met elkaar aan de slag gegaan. Gesprekjes in
groepjes of in tweetallen, spelletjes en
challenges. Leuk om iedereen eens op een
andere manier te spreken maar vaak vooral
ook verrassend, omdat je de ander spreekt op
een andere manier dan normaal op school. De
training heeft ons allemaal meer inzicht
gegeven in onszelf en de ander en vooral ook
meer begrip in waarom collega’s op een
bepaalde manier communiceren. Al met al
een heel waardevolle dag.

Lieve ouders en leerlingen,

Kinderboekenweek 2019
Zoals u in de informatiebrief heeft kunnen
lezen is het thema van de Kinderboekenweek
dit jaar: Reis mee.
Woensdag 2 oktober zullen wij de week om
8.30u. feestelijk openen op het plein. U bent
van harte welkom.
Vanaf 12.15 uur kunt u in de Mundoruimte
weer leuke, nieuwe boeken kopen op de
kinderboekenmarkt van Post Scriptum.
En vanaf deze dag kunt u met uw kind ook
meedoen aan de prijsvraag. De mystery
koffers staan dan voor u klaar.

Tot ziens! Juf Saskia

Bijna zeven jaar geleden startte ik als nieuwe
duo van juffrouw Anja bij de kleuters. Vier
jaar lang heb ik genoten van de open, eerlijke
en leergierige wijze waarop kleuters de wereld
om zich heen eigen maken. Daarna ben ik
samen met meester Harry de uitdaging aan
gegaan om de overstap naar groep vier te
maken. Daar kwam afgelopen schooljaar een
dag in de week lesgeven aan groep 4/5 bij. Na
de schoolvakantie ben ik begonnen in groep
5/6. Hierdoor zijn er leerlingen die voor het
vijfde jaar bij mij in de klas zitten. Ik vind het
bijzonder dat ik dit heb mogen meemaken.
Ondanks het feit dat ik de tijd van mijn leven
heb op het Windas kies ik ervoor om op een
andere school dichter bij huis te gaan werken.
Ik wil alle kinderen bedanken voor alle mooie
en leerzame momenten die we samen gedeeld
hebben. En alle ouders wil ik bedanken voor
jullie vertrouwen, prettige gesprekken en
betekenisvolle woorden.
Dit doet me veel.

Schoolreis groepen 3 en 4
Donderdag 19 september zijn de groepen 3 en
4 op schoolreis naar Diergaarde Blijdorp
geweest. Het was een gezellige dag! De
kinderen hebben gewandeld door de
verschillende 'werelddelen' en daar de

mooiste dieren gespot. Van de olifanten en
tijgers in Azië, tot de krokodillen in Afrika. 's
Middags ging de zon ook nog schijnen. Prima
weer om ook even lekker in de speeltuin te
spelen.
Nieuws van de kleuters
Vorige week donderdag was het dan eindelijk
zover. Vele kleuters keken er al weken naar
uit. Het piratenfeest!
De school werd deze dag overspoeld met
piraten en ook juffen en meesters, groep 8
kinderen en hulpouders waren mooi
aangekleed. De hele ochtend stond in het
teken van allerlei piratenspelletjes waar groep
8 ons heel goed mee heeft geholpen, net als al
die hulpouders. Dank daarvoor. Het was,
mede daardoor, een groot succes en de
kinderen genoten met volle teugen. Ook de
pannenkoeken werden heerlijk opgesmikkeld,
met dank aan deze bakouders. In de middag
was er een prachtige afsluiting in het
speellokaal met een, best wel spannend,
optreden van Fabela Roza.
Kortom, het was weer een heerlijke dag! Nu
staat de Kinderboekenweek voor de deur
waarin natuurlijk heel veel gaat worden
voorgelezen, misschien wel door u? Heeft u
zin het lievelingsboek van uw kind te komen
voorlezen, dan bent u van harte welkom!
Meld het even bij de leerkracht van uw kind,
dan kan er een datum worden ingepland.
Verder worden er de komende weken weer
nieuwe letters aangeboden, namelijk de S en P
(van schatkist en piraten). Misschien kunt u
samen met uw kind op zoek naar woorden en
attributen met deze letters.
Ook komt de eerste spelletjesochtend (16
oktober) er weer aan. Het lijkt misschien nog
ver weg, maar misschien kunt u er toch al tijd
voor vrij maken. Ook dit kunt u bij de
leerkracht doorgeven.
Kortom, er is nog genoeg te doen de komende
weken.
Bibliotheek Schiedam:
Activiteiten Kinderboekenweek 2019
Programma overzicht
Vanaf 4 tot 12 jaar op diverse locaties.
Kijk op deze flyer of op onze social media.
Woensdag 2 oktober

Muziekvoorstelling (6+) ‘Anna en Tom
verkeren in gevaar’
Hof in Zuid 14.00 – 15.00 uur
De avontuurlijke tweeling Anna en Tom gaan
met een tijdreismachine op zoek naar
verkeersregels.
Woensdag 2 oktober en zaterdag 12 oktober
Workshop ‘Petfles (race) auto maken’ (10+)
Korenbeurs 14.00 – 16.00 uur
Leer stap voor stap hoe je van een gewone
petfles een snelle auto kan maken.
Zaterdag 5 oktober van 14.00 – 16.00 uur
Workshop ‘Reis mee naar de Toekomst’
Waar ga jij naartoe met jouw raket?
Maak een petfles raket en beschrijf je reis
naar aanleiding van het boek ‘Reisdagboek
van Travis Montgomery’ van Victoria Farkas.
In deze workshop vertelt schrijfster Victoria
Farkas over haar boek ‘Reisdagboek van Travis
Montgomery’.
Woensdag 9 oktober
Workshop ‘petfles raket maken’ (8+)
Korenbeurs 14.00 – 16.00 uur
Ready for take off? Welke raket komt het
hoogst? Reis mee naar de toekomst.
Woensdag 9 oktober
Poppenvoorstelling ‘De kleine walvis’
Singel 24 13.45 – 14.45 uur
Het hartverwarmende verhaal van het
jongetje Boy dat een kleine walvis op het
strand vindt.
Woensdag 9 oktober
Workshop ‘lego’
Het Schiedams Boekhuis 14.00 – 15.30 ?
Lekker een middagje spelen en knutselen met
lego
Toegang gratis. Aanmelden
info@schiedamsboekhuis.nl
De toegang voor alle
workshops is gratis.
Bibliotheek activiteiten
aanmelden via
programmering@debibliotheekschiedam.nl

