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Van de directeur
Het zal u niet ontgaan zijn dat het van 2 tot en
met 13 oktober Kinderboekenweek was.
Natuurlijk hebben we ook op Het Windas
weer veel aandacht besteed hieraan besteedt.
Het thema was “Op reis! “
We wilden er dit jaar vooral een leesfeestje
van gemaakt voor de kinderen en dat is meer
dan gelukt. Want wat is er veel geknutseld,
gezongen, geschreven maar vooral gelezen
deze week! Waar je ook een klaslokaal
binnenliep overal waren er kinderen te vinden
met hun neus in een leesboek.
Per groep hebben we gedurende de
Kinderboekenweek het aantal leeskilometers
bijhouden. Tijdens het lezen werden de
bladzijdes omgerekend tot kilometers. Elke
bladzijde was een kilometer.
Het werd een echte wereldreis voor de
kinderen. Steeds weer werd het aantal
bladzijden bij het totaal opgeteld en keken de
kinderen waar ze nu weer op de wereldbol
uitkwamen. De kinderen waren enorm
gemotiveerd en er zijn dan ook heel wat
kilometers gelezen. We zijn met Het Windas
een paar keer de wereld rondgelezen. Groep 7
heeft de challenge gewonnen: zij zijn maar
liefst voor driekwart de aarde rondgegaan. De
klas heeft een boekenpakket naar keuze
gewonnen.
Ook hebben de kinderen fanatiek meegedaan
aan de mystery kofferquiz. Sommige koffers
waren snel geraden, maar over andere koffers
moest langer worden nagedacht. André
Broeders uit groep 5 heeft alle koffers goed
geraden en de boekenbon gewonnen.
Rond het thema “Op Reis!” hebben de
kinderen de mooiste, gekste en spannendste
verhalen geschreven. U heeft ze vast zien
hangen in de gangen en de klassen.

Pocha (groep 7) en Evie Weber (groep 6)
hebben met hun verhaal een boekenbon
gewonnen.
Alle prijzen zijn trouwens mogelijk gemaakt
door Windas Friends Forever. Oud-directeur
Jan Stijger heeft de prijzen uitgereikt.
Groep 8 heeft deze week de NIO-toets gehad.
Nio staat voor Nederlandse Intelligentietest
voor Onderwijsniveau. Deze toets geeft een
indicatie van het niveau voor de middelbare
school. De verschillende onderdelen van de
toets vragen naar inzicht op het gebied van
taal, rekenen en ruimtelijk inzicht.
Deze week is ook onze nieuwe leerkracht van
groep 5/6 gestart. Juf Patricia stelt zich
verderop in de nieuwsbrief aan u voor.
De eerste periode na de zomervakantie zit er
al weer op. Tijd voor ontspanning en leuke
dingen thuis. Tot over een week!
Even voorstellen ….
Mijn naam is Patricia Hoefnagel en ik ben 37
jaar oud. Na 36 jaar in Rotterdam te hebben
gewoond, ben ik sinds kort te vinden in
Hellevoetsluis. Hier woon ik samen met mijn
partner en onze huisdieren.
In mijn vrije tijd lees ik graag boeken, heb ik
een passie voor stijldansen en vind ik het fijn
om met mijn hondjes te wandelen.
Juf worden was voor mij als kind altijd al een
wens en dit doe ik na 15 jaar dan ook nog
steeds met veel plezier.
Nu, na 13 jaar op obs De
Singel te hebben gewerkt,
was het tijd voor een
nieuwe stap.
Ik heb er ontzettend veel
zin in om deze nieuwe
stap te gaan zetten op Het
Windas!

Nieuws van de kleuters
De afgelopen 6 weken zijn de kleutergroepen
druk bezig geweest met het thema piraten. Er
werden schatkaarten gemaakt, plattegronden
gelezen en schatten gevonden. Ook leerden ze
nieuwe woorden als kompas, dek, mast,
kraaiennest en nog veel meer. Het was een
geslaagd thema dat rustig doorging in een
Kinderboekenweek waarin heel veel gelezen
en voorgelezen werd. Wat zijn er veel ouders
langsgeweest om een boek voor te lezen. Er
zijn dus ook heel wat km gelezen! Bedankt
voorleesouders!
Afgelopen woensdag was de eerste
spelletjesochtend en we willen alle
hulpouders heel erg bedanken. Zonder jullie
verloopt het niet zo gezellig en prettig.
Bedankt daarvoor!

Nu staat de herfstvakantie voor de deur en
kunnen we even bijkomen en uitrusten, maar
het volgende thema komt er ook al weer heel
snel aan. Dat wordt “wij werken in de
speelgoedfabriek”.
We willen de kinderen speelgoed laten maken
voor de speelgoedwinkel. Denk hierbij aan
auto’s, sokpoppen, knuffels en andere dingen.
Hiervoor hebben we spullen nodig. Heeft u
oude sokken, wol, kurken, grote doppen,
kleine doosjes, stukjes stof of andere spullen
waarvan u denkt: “ja daar kunnen ze wel wat
mee” dan kunt u dat na de vakantie bij ons
inleveren.
Ook willen we gaan timmeren. Denk aan
autootjes, huisjes of andere dingen. Dit willen
we graag onder begeleiding doen van ouders
en grootouders. Wilt u een uurtje komen
helpen? We hangen een intekenlijst op
waarop u zich kunt inschrijven. Ook blokjes en
plankjes van (zacht) hout zijn welkom, net als
spijkers. We zetten kratten neer waarin u dat
kunt leggen.

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne en
gezellige en vooral droge vakantie en tot over
een week!
Windas Friends Forever
Op Het Windas hebben we een fonds, ook wel
”Windas Friends Forever” genaamd. U merkt
er misschien niet altijd iets van, maar uit dat
fonds worden allerlei culturele activiteiten
betaald. Het laatste project was de
toneelvoorstelling bij de kleuters tijdens het
kleuterfeest. De kinderen van Het Windas
komen op deze manier op verschillende
manieren extra met cultuur in aanraking. Heel
fijn dat deze WFF er dus is!

Nieuws uit Groep 3
Op dit moment hebben we kern 2 van Veilig
Leren Lezen afgesloten en starten we na de
herfstvakantie met de volgende kern. Deze
sluit aan bij een verhaal met de titel: De keizer
en zijn duizend dokters.
De letters die de kinderen tot nu toe
aangeboden hebben gekregen zijn:
- i, e (korte klinkers)
- aa, ee, oo (lange klinkers)
- k, m, r, v, s, p, n, t, b (medeklinkers)
Deze week hebben de kinderen elke dag een
blad mee naar huis genomen met
woordrijtjes. Heel handig om deze in de
vakantie te blijven lezen.
Met rekenen zijn de kinderen gestart met het
gebruik van het rekenrek, doorzien van de 5structuur. Dus niet elke keer opnieuw tellen
maar doortellen. Nieuw is ook het splitsen van
getallen.
Verder zijn de kinderen druk geweest met de
kinderboekenweek. Heel enthousiast werden
er thuis ook blz. gelezen om op school het
aantal kilometers te laten stijgen.

