
 

Van de directeur 
Tijdens de laatste persconferentie zijn er geen 
nieuwe maatregelen aangekondigd voor het 
basisonderwijs. De aanleiding voor deze 
persconferentie is natuurlijk wel het aantal 
stijgingen van Coronabesmettingen.  
Wij blijven u vragen goed door te geven 
waarom uw kind ziek is in de absentiemail. Wij 
vragen u ook om het door te geven als uw 
kind of een gezinslid getest wordt. De 
uitslagen van deze testen laten vaak een 
aantal dagen op zich wachten en wij willen 
goed monitoren in welke groepen wij risico's 
lopen.  
 
Ik zie dat scholen in Schiedam soms tijdelijk 
dichtgaan of dat klassen thuis zitten. Soms is 
dit op basis van besmettingsgevaar en soms 
omdat er een bezettingsprobleem is.  
Wij blijven daarom heel voorzichtig en de 
reeds genomen maatregelen strikt volgen.  
Als er klassen zijn waarbij positief geteste 
kinderen of medewerkers zijn, zullen wij dat 
melden aan de betreffende klas. Ik sluit niet 
uit dat wij u dan ook uit voorzorg vragen uw 
kind thuis te houden en dat we tijdelijk 
overgaan op thuiswerken. Deze maatregelen 
zullen wij altijd in samenspraak met de GGD of 
ons bestuur nemen. 
Wij houden van transparantie in 
communicatie en denken dat dit de meeste 
ouders rust geeft. Echter gaat dit om 
medische gegevens en zijn we dus afhankelijk 
van de GGD en openheid van u als ouder en 
onze medewerkers in het delen.  
 
Ventilatie op Het Windas 
Op de Windasapp en op onze website staat 
een document hoe Primoschiedam (de 
stichting waar Het Windas onder valt) omgaat 
met het vraagstuk ventilatie in de 
schoolgebouwen.  

Voor klaslokalen gebouwd voor 2012 hebben 
we CO2-meters in alle klassen staan en voor 
de klassen die na 2012 zijn gemaakt is er een 
goedgekeurd ventilatiesysteem.  
Mochten hier vragen over zijn, dan kunt u dat 
mailen naar ict.windas@primoschiedam.nl 
Hieronder vindt u een link naar het document: 
https://www.windasschiedam.nl/hoe-gaan-
wij-met-ventilatie-in-schoolgebouwen-van-
primoschiedam-om/ 
 
Protocol volledig openen basisonderwijs  
(versie 24-09-2020) 
Wij volgen als school de richtlijnen van het 
RIVM en daarmee het protocol volledig 
openen basisschool. Dit protocol wordt als het 
nodig is bijgesteld. Op de website en in de 
Windasapp staat de laatste versie. In dit 
protocol staan richtlijnen hoe we op school 
omgaan met Covid-19.  
Wanneer er een Covid-19-gerelateerde 
situatie voordoet, kunt u het protocol 
raadplegen. Mocht u er niet uitkomen, dan 
kunt u contact zoeken met de leerkracht.  
https://www.windasschiedam.nl/protocol-
volledig-openen-basisonderwijs-versie-24-
september-2020/ 
 
Nieuws van de kleuters 
Weer even een berichtje van de kleuters, deze 
keer vanuit onze ateliers. De klassen en 
gangen zijn veranderd in musea en overal zijn 
tentoonstellingen en exposities te zien van al 
het werk waar de 
kleuters de afgelopen 
weken mee bezig zijn 
geweest. 
Ook hebben we iedere 
maandag bezoek gehad 
van een kunstenares, die 
elke keer een andere 
kunstenaar behandelde  
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en daarna met de kinderen aan de slag ging. 
Nog maar 1 keer en dan zit dat er al weer op. 
Binnen dit thema hebben de kinderen veel 
nieuwe woorden geleerd en hebben ze 
geëxperimenteerd met allerlei vormen van 
kunst. Zo zijn er onder andere portretten 
geschilderd, is er geboetseerd, zijn er beelden 
van ijzerdraad gemaakt, is er kunst gemaakt 
van papier en nog veel meer. Er zijn ook 
winkeltjes of artotheken door de kinderen 
verzonnen, waar allerlei kleuren, vormen en 
kunstwerken worden verkocht. 
Ook zijn er afgelopen weken meerdere letters 
aangeboden waar verschillende activiteiten 
mee zijn gedaan. Wellicht liep uw kleuter ook 
speurend door het huis op zoek naar dingen 
met de letter “k” of “s”. 
Ook is het eerste patroon van schrijfdans 
aangeboden of wordt deze week nog 
aangeboden, om de fijne motoriek te oefenen. 
We zijn met de “vulkaan” begonnen. De 
kinderen maken deze bewegingen op muziek 
en oefenen met beide handen. We beginnen 
groot en verder in het jaar zullen deze 
bewegingen kleiner worden om de kinderen 
voor te bereiden op het schrijfonderwijs in 
groep 3. 
Nog maar anderhalve week te gaan en er zijn 
nog zoveel ideeën. We komen tijd te kort. 
Komende week gaan we het museum nog 
afmaken om er vervolgens een soort van 
rondleiding te gaan geven. De kleuters 
vermaken zich goed in ieder geval! 
Natuurlijk is ondertussen ook de 
Kinderboekenweek vorige week van start 
gegaan en wordt er ook hier heel veel gelezen 
en voorgelezen. Het thema kunst is heel goed 
te combineren met “en toen....”. Dus ook bij 
de kleuters worden de bladzijden verslonden 
en geteld en op de tijdlijn gezet. 

 
 
Nieuws van groep 6/7 
Een nieuw gebouw, een ander schoolplein, 
een nieuwe leerkracht en een nieuw 
leerjaar. Dat is best even wennen, ook voor de 
ouders! Normaal gesproken komen ouders 
dan ook in de eerste weken geregeld buurten 
in de nieuwe lesomgeving, maar helaas kan 
dat dit schooljaar niet. Groep 6/7 heeft daar 
iets op bedacht, namelijk een filmpje! We 
hebben met elkaar een filmpje gemaakt om 
een indruk te geven van de eerste week in 
groep 6/7. 

https://youtu.be/l_BHSewBCt0 
 
We hebben dan ook al een hoop gedaan. Met 
Staal Spelling hebben we hard gewerkt om het 
laatste thema van vorig schooljaar af te 
maken. Hier is in verband met de lockdown 
voor gekozen. Bij Staal Taal hebben we in 
groep 6 veel geleerd over Amsterdam, 
bijvoorbeeld over het dialect en hebben we 
geleerd hoe je een spannend begin en eind 
van een verhaal schrijft. In groep 7 weten we 
nu alles over strips en maken de kinderen nu 
een eigen stripverhaal, deze gaan we 
bundelen tot ons eigen stripboek.  
Bij rekenen hebben we ook hard gewerkt. Zo 
hebben we gezien dat 1 liter water precies in 
1dm3 (1 kubieke decimeter) past. 

 
 

https://youtu.be/l_BHSewBCt0


 

 
 
 
 
Nieuws uit groep 8 
Groep 8 heeft meegedaan aan de 
Kinderpostzegelactie van dit jaar. Uiteraard 
was de gehele actie Coronaproof. Kinderen 
gingen  op pad met een kinderpostzegelbox 
met formulieren, een QR-code en instructies. 
De kinderpostzegelactie van dit jaar richtte 
zich op kinderen die geen veilige thuissituatie 
hebben. Het geld is bedoeld om deze kinderen 
een extraatje te kunnen geven. Groep 8 heeft 
veel verkocht. De exacte cijfers zijn nog niet 
bekend, maar trots op onze kanjers mogen we 
zeker zijn. Iedereen die hier een bijdrage aan 
heeft geleverd, willen we bij deze bedanken.  
Naast kinderpostzegels verkopen, werkt groep 
8 ook heel hard. Zo hebben we met 
aardrijkskunde ons verdiept in vulkanen, 
tsunami’s en aardbevingen. Zo’n 
vulkaanuitbarsting ziet er machtig uit, dat 
hebben we ook geprobeerd te tekenen. Met 
geschiedenis leerden we over de 
ontdekkingen in de Gouden Eeuw. Die 
Christiaan Huygens was een knappe kop. Hij 
ontdekte onder andere de ringen van de 
planeet Saturnus. De knappe koppies van 
groep 8 hebben geprobeerd om dit ook vast te 
leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Juf Mariette is bevallen! 
Op zondag 20 september 2020 is juf Mariette 
bevallen van een zoon. Deze prachtige kerel 
heeft de naam James! James en moeder 
maken het goed. Wij wensen James, juf 
Mariette en vader Evert veel geluk en 
gezondheid, geniet van elkaar! 
 

 
 
Juf Patricia is bevallen! 
Op zaterdagavond 26 september is Juf Patricia 
bevallen van een dochter! 
De prachtige dame heeft de naam Esmé!  
Esmé en moeder maken het goed. Wij wensen 
Esmé, juf Patricia en vader Timothy veel geluk 
en gezondheid, geniet van elkaar! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


