
 

Van de directeur 
Alle groepen hebben voor het eerst in het 
buitenlokaal gewerkt. Lezen stond centraal 
omdat het Kinderboekenweek is. Op de 
teamvergadering hebben we een plan 
gemaakt om zoveel mogelijk mooie 
activiteiten te doen in dit lokaal. We willen 
met onze kinderen niet alleen in een lokaal 
leren, maar ook op andere plekken en ons 
buitenlokaal is zo’n plek. 
Bijna herfstvakantie voor de kinderen. De 
meesters en juffen gaan in de eerste week van 
de herfstvakantie de administratie op orde 
maken, de lokalen weer strak trekken, een dag 
met alle leerkrachten van Primo Covey volgen, 
een interne scholing volgen over het 
onderwijscurriculum en de een herhaling 
reanimatie, brand en EHBO doen. En dan is er 
ook voor ons een weekje vakantie. 
 
Afscheid juf Monica 
Juf Monica is deze week voor het laatst op Het 
Windas. Ze heeft een interne kans gekregen 
om op De Taaltuin leiding- en lesgeven te 
combineren. Natuurlijk is dat heel jammer 
voor onze kinderen van groep 3a, maar voor 
haar is het een mooie uitdaging, 
Voor de kinderen in groep 3a betekent het dat 
juf Betty (de vertrouwde juf van de maandag) 
de komende periode 4 dagen de groep 
overneemt. De 5de dag zal juf Monique voor 
haar rekening nemen. Na de kerstvakantie zal 
juf Betty samen met een nieuwe juf de groep 
gaan draaien. 
Voor de kinderen in groep 5 betekent dit dat 
juf Jeniffer voortaan de hele week voor de 
groep zal staan. Voor de ondersteuning die juf 
Jeniffer deed, hebben wij een nieuwe 
(tijdelijke) juf gevonden. 
 
 
 

Beste ouders verzorgers van Het Windas, 
 
Vlak voor de zomervakantie kwam er een 
vacature op De Taaltuin voorbij die mijn 
aandacht trok, lesgeven in groep 3 
gecombineerd met leidinggeven en 
zorg/coördinatie onderbouw. 
Na 4 enorm leuke jaren in groep 3 op Het 
Windas, heb ik de beslissing genomen om voor 
deze uitdaging te gaan. 
Vrijdag 12 oktober 2018 zal ik afscheid nemen 
in de groep, na schooltijd ben ik in de klas te 
vinden voor een persoonlijk afscheid. 
Ik bedank iedereen voor de jaren waarin ik 
met zeer veel plezier heb lesgegeven. Ik draag 
Het Windas een warm hart toe, alle 
ervaringen en anekdotes neem ik met me mee 
en zullen me kracht geven op De Taaltuin. 
Heel veel liefs, 
Monica 
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Toestemming publicatie foto’s en video’s 
leerlingen 
Per 25 mei 2018 hebben we een nieuwe wet 
op de privacy. Grote veranderingen voor onze 
school, maar ook voor u als ouder/verzorger. 
Een van de belangrijke veranderingen is het 
omgaan met beeldmateriaal. Wij zijn ieder 
schooljaar als school verplicht om 
privacytoestemming te vragen aan 
ouders/verzorgers voor het gebruik van 
beeldmateriaal waar de leerlingen op staan. 
Waar kunt u toestemming geven? 
Indien u toestemming geeft voor het gebruik 
van foto’s en video’s, dan kunt u dit in de 
Schoolapp doen. Onderaan vindt u het kopje 
informatie. Onder dit kopje vindt u het kopje 
Ouders. Vervolgens ziet u het kopje Privacy 
instellingen aangeven. Onderaan deze pagina 
vindt u een tekst met druk hier. Vervolgens 
kunt u uw voorkeuren aangeven per kind.  
 
 
Nieuws van de kleuters.  
De kleuters zijn al een tijd bezig met het 
thema: Wij bouwen een huis. Zij hebben veel 
nieuwe woorden geleerd rond dit thema en 
kunnen goed vertellen wat er nodig is om een 
huis te bouwen. In de groepen en in de gang 
met de grote constructie, worden de mooiste 
bouwwerken gemaakt. De kinderen zijn nog 
steeds enthousiast bezig. Na de herfstvakantie 
gaan wij nog 2 weken door met het thema. 
We leren een nieuwe letter, de “h” van 
hijskraan, huizen enz. Ook gaan we weer aan 
de slag met een nieuwe schrijfdans: cirkels. 
We leren de liggende 8.  
Tijdens de Kinderboekenweek is er veel 
voorgelezen. De kinderen hebben veel nieuwe 
verhalen gehoord. In het buitenlokaal wordt 
er door de kinderen aan elkaar voorgelezen en 
zij spelen er schooltje tijdens het 
buitenspelen.  
De onderbouwleerkrachten zijn deze week 
begonnen met een rekencursus: Met 
sprongen vooruit. Wij zijn erg enthousiast en 
hopen dit over te brengen op uw kinderen. 
Deze week hebben wij al verschillende 
spelletjes gedaan vanuit de cursus.  
  

Na de herfstvakantie gaan wij bollen planten 
in de tuin. Hier kunnen wij wel hulp bij 
gebruiken. Het gaat om 6 november van 13.30 
-15.00 uur. U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht.  
Woensdag 31 oktober is er weer een 
spelletjesochtend van 11.15-12.00 uur. Komt 
u ook helpen, laat het ons weten.  

  
 Klasse ouders!

 
 
Op dinsdagavond 9 oktober zijn de 
klassenouders van dit jaar bijeengekomen. Wij 
zijn heel blij met deze ouders die meehelpen, 
meedenken en meedoen.  
 
Het uitje naar de bieb  
Hallo wij zijn Wiep en Hannah van groep 7a. 
Vrijdag 28 september is 7a  gewoonlijk naar 
school gegaan, maar zo gewoonlijk was het 
niet. We moesten allemaal met de fiets, want 
7a ging naar de 
bibliotheek in de Korenbeurs.  Iedereen fietste
 twee aan twee. Uiteindelijk waren we 
aangekomen. We moesten heel stil naar 
binnen, maar de bibliotheek was nog niet 
open. In een lokaal werden we opgevangen 
door een mevrouw die er alles van wist. We 
kregen eerst uitleg van wat en waarom 
we dit gingen doen. We gingen eerst 
informatie zoeken over boeken. Iedereen had 
een groepje. En toen begonnen we. Je had 
een iPad en een blad waar je opdrachten 
opstonden. De opdrachten waren wat voor 
een soort boeken we moesten vinden en 
daaruit moesten we informatie halen. De 
meeste kinderen vonden de reclames maken 
het leukst. Dat was dat je een foto van je 
groepje maakte met een leuk boekje. En toen 
kwamen we weer bij elkaar en 
gingen we terug naar school.   
 
 



 

 
 
 
 
Vrijdag gaat groep 7b ook naar de 
bibliotheek. En hopen dat het dan ook zo 
gezellig is.  
Wij vonden het heel leuk om dit oor de 
nieuwsbrief  te maken en hopelijk vindt u dit 
verslag leuk om te lezen.           
Gemaakt door: Hannah en Wiep, groep 7a 

 
Meander in groep 6 
De kinderen van groep 6 hebben het eerste 
thema van Meander afgerond. Het thema was 
"Beschermd tegen de zee". Ze weten nu 
precies op welke manier Nederland zich tegen 
het water beschermt. Ook hebben ze geleerd 
hoe nieuw land gewonnen is door middel van 
inpoldering en hoe dat nieuwe land 
vervolgens ingericht werd. De kinderen 
kennen nu topografie van Zeeland en 
Flevoland. 
Als afsluiting van het Thema kregen de 
kinderen als opdracht om een nieuw eiland in 
te richten aan de kust van Nederland. Daarbij 
moesten ze letten op genoeg natuur, een 
goede verbinding met het vaste land en 
voldoende bescherming tegen de zee. De 
plattegrond die ze moesten maken moest zijn 
voorzien van een duidelijke legenda en het 
eiland moest natuurlijk ook een passende 
naam krijgen. 
De kinderen zijn met veel enthousiasme in 
groepjes aan de slag gegaan en hebben hun 
eilanden aan de klas gepresenteerd. De 
eilanden zijn prachtig geworden. 
 

 
 
 
  
 

Opening buitenlokaal 
Op woensdag 3 oktober 2018 is op basisschool 
Het Windas een buitenlokaal feestelijk 
geopend. Een klaslokaal buiten op het 
schoolplein met als doel om kinderen zoveel 
mogelijk in de buitenlucht les te geven. Het 
buitenlokaal is mogelijk gemaakt door een 
innovatiesubsidie van gemeente Schiedam en 
Mundo. Het is ontwikkeld door enkele ouders 
van Het Windas, een architect, kunstenaar, 
hovenier, tekenaar en een moeder die een 
promotiefilmpje heeft gemaakt. De school en 
alle andere betrokkenen zijn erg trots op het 
resultaat. 
zie ook de volgende artikelen: 
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/alge
meen/537063/opening-buitenlokaal-op-
basisschool-het-windas- 
https://deschiedammeronline.nl/Detail-
Stad/het-windas-opent-buitenlokaal 
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