
 

Van de directeur 
Fijn om te zien dat het ons team lukt om voor 
de kinderen alles zo normaal mogelijk door te 
laten gaan. Kinderen hebben een fijn Sintfeest 
gehad en het onderwijs loopt zo goed als het 
kan door. Op Het Windas hebben we tijdelijk 
extra personeel aangenomen om alle ziekte 
en vervangingen op te kunnen vangen. Dit is 
ons ook nog steeds gelukt. Wat ons even niet 
lukt,  is om de band die we normaal met onze 
ouders hebben goed te onderhouden. Er is 
gewoonweg minder spontaan contact en er 
valt met de huidige regels weinig te 
organiseren. We vertrouwen erop dat de band 
die Het Windas met de ouders heeft dik 
genoeg is, om  in contact te blijven via de app, 
de telefoon en de mail.  
 
Ik wens iedereen fijne feestdagen. 
 
Corona 
Natuurlijk vliegt het virus niet Het Windas 
voorbij. Bijna alle groepen hebben wel te 
maken (gehad) met enkele positieve 
besmettingen.  
Samen met de GGD zien wij een rustig verloop 
qua positieve besmettingen.  
Bij elke positief geteste leerling en/of 
leerkracht sturen wij alleen de desbetreffende 
groep een mail. Ook wordt er even contact 
gezocht met de familie.  
Wij willen zo transparant mogelijk zijn (wel 
rekening houdend met de privacywetgeving) 
naar alle ouders en teamleden.  Fijn dat jullie 
ons zo goed op de hoogte houden! 
Mocht u iets willen melden of vragen dan kunt 
u altijd mailen met: 
h.rusken@primoschiedam.nl 
Alleen samen krijgen we corona onder 
controle! 
 

Inschrijven op Het Windas 
Hier weer even een update over de 
inschrijvingen op Het Windas. Zoals u weet, 
moet u echt op tijd zijn met het inschrijven 
van een jonger kind. Nu is er ruimte gekomen 
bij kinderen die geboren zijn in het jaar 2019. 
Dit jaar zat eerst vol, met zelfs een wachtlijst, 
maar wij hebben een extra groep kunnen 
maken. Voor het geboortejaar 2021 geldt dat 
er maar 1 groep gemaakt kan worden en deze 
zit al heel snel vol. Heeft u een kind geboren in 
2021, schrijf het dan snel in. 
 
De Sint toch gelukkig op bezoek bij Het 
Windas! 
Op vrijdag 3 december jl. kwam de Sint met 
maar één piet een bezoek brengen bij de 
groepen 1 t/m 4.  
Ze maakten eerst een luidruchtig rondje (piet 
zat luid te toeteren op haar scooter) rond de 
school, zodat alle kinderen zwaaiend met hun 
neus tegen het raam aangeplakt zaten. De Sint 
kwam op school met de piet die nog niet 
geslaagd was voor haar pietendiploma. Alle 
andere pieten waren de afgelopen weken in 
de avond op Het Windas geslaagd voor hun 
diploma. Dus de piet die nog moest slagen, 
had als opdracht om in de klas, een door de 
kinderen verzonnen oefening, goed uit te 
voeren zodat ze toch haar diploma haalde. 
Gelukkig heeft ze het gehaald! 
De kinderen hebben allemaal een cadeautje 
van de Sint gekregen en 
hebben met luid gezang weer 
afscheid van hem genomen. 
We hebben weer met zijn 
allen er een mooie 
herinnering bij en hopelijk 
komt de Sint volgend jaar 
weer met een heleboel pieten 
naar Het Windas. 

Agenda 
22 december ’21     tot 12.00 uur school 
22 december ’21  17.00 uur kerstdiner (kan vanwege coronamaatregelen nog wijzigen, informatie  

volgt dan zo snel mogelijk) 
23 december ’21   heel de dag les,  14.00 uur uit. 
24 t/m 7 januari 2022  Kerstvakantie 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 8 december 2021  

Jaargang 23 nr. 2 

 

mailto:h.rusken@primoschiedam.nl


 

 
 
 
 
Nieuws uit de kleutergroepen 
Tot aan de kerstvakantie werken we aan het 
thema ‘Wij werken in de speelgoedfabriek’. 
De kinderen leren het proces van ontwerpen 
tot aan het eindproduct in de winkel. Hoe ze 
dit leren? De kinderen maken schetsen, 
produceren allerlei speelgoed, ze controleren 
het speelgoed, maken een lopende band, 
pakken speelgoed in en brengen het naar de 
winkel. De winkels in de klassen worden al 
steeds voller. Er worden auto’s, sokpoppen, 
poppenhuizen, eenhoorns en dergelijke 
gemaakt. Iedere klas maakt ander speelgoed, 
want de kinderen verzinnen met elkaar wat zij 
willen produceren. Een mooie bijkomstigheid 
is dat de kinderen Sinterklaas nu een handje 
kunnen helpen met het maken van speelgoed. 
De sleutel is immers nog steeds achter slot en 
grendel op de stoomboot en de pakjes zijn 
bijna op. Zou het nog goed komen? 
Deze periode hebben we op maandag 
muziekles. De kinderen vinden dit erg leuk. Ze 
leren liedjes, oefenen met ritmes en veel 
meer. Vorige week hadden we in de klassen 
spelletjesmiddag. 

 
Daarnaast hebben de kinderen voor elkaar 
opgetreden in de speelzaal. Iedere klas heeft 
een optreden verzorgd. Alle klassen hadden 
een herfstliedje ingestudeerd. Het was een 
groot succes! De juffen en meester hebben ter 
afsluiting van de herfst nog een optreden 
gegeven, waarbij de kinderen erg hard 
moesten lachen. 
 
Nieuws uit groep 3 
Zoals ze binnenkwamen als 'net-af-kleuter' 
aan het begin van het schooljaar, zo veel 
kunnen de kinderen uit groep 3 nu, bijna 

halverwege het jaar. Wij zijn trots op hoe 
zelfstandig ze inmiddels kunnen werken in 
hun schriften, hoeveel letters ze al kennen, 
woorden kunnen lezen en hoe knap ze 
sommen kunnen maken! We vonden het 
bijzonder om aan al veel ouders te kunnen 
laten zien hoe een leesles verloopt in de klas 
van hun kind. Hopelijk kunnen we over niet al 
te lange tijd ook de andere ouders deze 
gelegenheid geven.  
In groep 3 wordt in de middag vaak gewerkt 
met het planbord: op meer spelende wijze zijn 
de kinderen bezig met rekenen, lezen en 
schrijven. Zo hebben ze de afgelopen periode 
'gewerkt' in de dierenwinkelhoek. De 
komende periode gaan we ons verdiepen in 
het pannenkoekenrestaurant. Lekker! 
 

 
 
 
Nieuws uit groep 6 
Sinds oktober doen de groepen 6 weer mee 
aan Afval the Game: een groot 
duurzaamheidsproject gericht op kinderen uit 
groep 6 van de Schiedamse basisscholen. Doel 
van het project is om kinderen (maar ook de 
volwassenen in hun omgeving) bewust te 
maken van het belang van afval scheiden en 
het verminderen van de hoeveelheid restafval 
in de stad.  We hebben inmiddels al 
verschillende lessen in de klas gegeven. Zo 
hebben we al een kwartet over recycling 
gespeeld, een dag bijgehouden wat voor afval 
we nu zelf hebben en een eigen afvalstation in 
de klas gemaakt met een restbak, papierbak 
en plasticbak. 
Behalve een heel leerzaam project is het ook 
een wedstrijd. Door middel van allerlei 
opdrachten en door bijv. afval goed te 
scheiden of her te gebruiken kunnen de  



 

 
 
 
 
kinderen punten verdienen. In maart wordt 
uiteindelijk bekend welke school Afval the 
Game in 2022 gewonnen heeft. Dit jaar 
hebben we een paar heel fanatieke en 
milieubewuste klassen. Elke maand wordt de 
tussenstand bekend gemaakt en onze school 
staat al voor de 2e keer in de top 5! 
 
In het hoofdstuk ‘spijsvertering’ hebben beide 
groepen 6 het gehad over hoe het voedsel in 
en uit het lichaam komt. Natuurlijk werd er 
wel gegniffeld bij woorden zoals ‘ontlasting’. 
Ook weten de kinderen nu hoe een scheet in 
je lichaam ontstaat. Een fantastisch 
hoofdstuk! 
 
Bij Naut hebben we het over het lichaam 
gehad. Een uitwendig en een inwendig skelet. 
Verder alles over onze botten, spieren en 
pezen. Weet u het verschil nog tussen een 
kogel- en een scharniergewricht? 
 

 
 
Nieuws uit groep 7 
Groep 7 is begonnen aan het thema 
Romeinen. De leerlingen hebben vernomen 
dat er bij een recente opgraving in Pompeï 
een brief gevonden is van een Romeinse slaaf. 

Deze brief bevat een hulpvraag  en de 
leerlingen zijn direct aan de slag gegaan. Ze  
zijn gaan onderzoeken hoe een badhuis werkt 
en hoe het water in het badhuis terecht komt.  
De komende weken zullen de leerlingen 
deelnemen aan verschillende activiteiten om 
meer te weten te komen over de tijd van de 
Romeinen. 

 
 
 
 
Nieuws uit groep 8 
Kamp 
De maandag na de herfstvakantie was het 
eindelijk zo ver, groep 8 op kamp. Met een 
licht regenbuitje vertrokken we op de fiets 
richting Oostvoorne.  

Eenmaal op het Zuid-Hollandse eiland 
aangekomen was het droog en fietsten we op 
ons gemak naar het kamphuis. De hele week  
 



 

 
 
 
was het prima weer voor bosspellen en 
fietstochten, met als hoogtepunt het zonnetje 
op het strand van Rockanje. Verder hebben 
een sportdag gehad, gemidgetgolft en het 
mooie Brielle met een fotospeurtocht 
bewonderd. Op woensdag kwamen de juffen 
en meesters op visite. We speelden een spel, 
bakten samen pizza in een echte houtoven en 
‘s avonds konden we griezelen in het bos. 
Donderdagavond was het dan echt de laatste 
avond met een casino, diverse acts en een 
disco. Al snel was het vrijdagochtend en 
werden alle kinderen met hun kampverhalen 
weer opgehaald. We hebben genoten van een 
prachtige week!  
 
Kinderpostzegels  
In de vorige nieuwsbrief stond al een stuk over 
het goede werk van groep 8 met de 
kinderpostzegels. Uiteindelijk hebben ze maar 
liefst bijna €3200 opgehaald. Goed gedaan 
allemaal!  
 
Lezen 
De afgelopen tijd hebben we tijd en aandacht 
besteed aan het lezen en begrijpen van 
teksten. De teksten sluiten zoveel mogelijk 
aan bij een thema dat op dat moment in de 
klas wordt behandeld. Zo hebben we het over 
Eise Eisinga, planeten, Napoleon en vulkanen 
gehad. Bij deze teksten krijgen de kinderen 
ook een verwerkingsopdracht zoals een 
mindmap maken of een venn-diagram. Bij een 
mindmap orden 
je de informatie 
met behulp van 
kleuren en 
tekeningetjes 
en bij een venn-
diagram kijk je 
naar de 
overeenkomsten en verschillen in een tekst of 
tussen twee teksten. Dit zijn leerzame 
opdrachten die door de kinderen enthousiast 
worden ontvangen. Momenteel zijn we de 
overeenkomsten en verschillen tussen de 
kerstman en Sinterklaas aan het uitzoeken. Dit 
wilden veel kinderen namelijk weten. 
 
Nieuws uit de groepen 4 

In groep 4 zijn we vorige week begonnen met 
de tafel van 0,1,2 en 10. De kinderen zijn hier 
al heel enthousiast mee bezig geweest. Zo ook 
met 2 euro munten.  

 
Ook hebben we vorige week de eerste 
creatieve les gehad van juf Eva. Ze zijn 
begonnen met een kunstwerk geïnspireerd 
door Sonia Delauney-Terk.  

 
Eerst zijn er werken van haar bekeken en 
besproken. Daarna gingen de kinderen zelf 
aan de slag. 
Eerder zijn we ook begonnen met het 
schrijfcircuit. De kinderen oefenen de letters 
eerst in het circuit met verschillende 
onderdelen, zoals in zand schrijven, op elkaars 
rug, met scheerschuim, een sensory bag of op 
het digibord. Daarna maken ze pas de 
verwerking in hun schrijfschrift.  
 
Gezocht: 
We zoeken voor rond het buitenlokaal nog 
boerenhortensia’s. Stel dat u er eentje in huis 
heeft, dan mag hij een plekje bij ons in de tuin 
krijgen. 

 
 
 



 

 
 
 
 
Gezocht: 
Voor in onze natuurhoek (helemaal achterin 
bij groep 5) zoeken we nog natuurvoorwerpen 
voor in de vitrinekast. Heeft u nog een mooi 
fossiel, een bijzondere steen of een ander 
bijzonder voorwerp dat onze geschiedenis, 
biologie of aardrijkskunde lessen kan 
ondersteunen? We nemen het graag op in 
onze nu zeer beperkte collectie. 
 

 
 
Milieucommissie 
Het Eco-Team van Het Windas neemt deel aan 
de Milieucommissie. In deze functie geven 
Megan, Luca Bouwens (groep 8), Marijn, Tibbe 
(groep 7), Quinty, Lode, Tess Heesbeen en 
Rayyan (groep 6) advies aan de 
Kindergemeenteraad. Na schooltijd komt de 
commissie bijeen en denkt na over hoe het 
zwerfafval in de wijk te verminderen. Quinty 
en Lode vertelden hoe ze dit vinden: 
Lode: "Het is leuk; we overleggen veel. Ik vind 
het vooral leuk om samen te praten over de 
natuur en andere dingen. En ik vind het fijn 
dat er ook een pauze is met speculaas en 
limonade." 
Quinty: "Ik vind het leuk wat we bij het eco-
team doen. Sommige dingen wist ik nog niet. 
Ik vind het leuk om dingen te ontwerpen, 
zoals die stickers. En leuke ideetjes te 
bedenken en ik vind het vooral interessant." 
De Milieucommissie heeft, in samenwerking 
met Irado, stickers ontworpen voor op de 
ondergrondse vuilcontainers in onze wijk. Op 
deze manier wordt geprobeerd mensen in de 
wijk te stimuleren minder vuil naast de 
containers te plaatsen. We kijken uit naar het 
resultaat!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


