Nieuwsbrief 23 november 2018
Jaargang 20 nr. 4

Agenda
30 november
5 december
6 december
19 december
20 & 21 december

Nieuwsbrief nr. 5
Sintviering
Kerstversierochtend
Kerstfeest Het Windas
Kinderen vrij

Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):
donderdag 20-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019

Van de directeur
Het einde van het jaar moet financieel worden
afgesloten, begrotings- en subsidie
aanvraagtijd, jaarplannen en
verbeteringstrajecten moeten op papier. Voor
ons team wordt het steeds duidelijker: we
moeten ons werk zo inrichten dat we focus
hebben op goed lesgeven. We werken nu al
een tijdje in leerteams. In deze leerteams
zitten leerkrachten uit een bouw bij elkaar
met als doel continue verbetering van het
onderwijs aan jullie kinderen. Er komt hierbij
een heleboel energie vrij omdat
leerkrachten nu eenmaal vakmensen zijn die
het goede willen doen. Deden we dat eerst
niet? Jawel, maar nu op een steeds
structurelere basis. Het schrijven van de
plannen, het aanvragen van de subsidies is
dan ook ineens niet meer zo veel werk omdat
we weten waar we naartoe gaan….
Er is een folder in de maak waarin we de
nieuwe ouders vertellen over de
verkeerssituatie rond de school.
De boodschap is: komt u naar Het Windas?
Kom dan op de fiets of lopend. Komt u met de
auto? Kom dan vroeg want is er weinig plek.
Voor de ouders die er al langer zijn, en heel
vaak door één van ons zijn aangesproken bij
het hek, is er een brief van de wijkagent in de
bijlage.
Voor ouders die elke dag
hun auto ver zetten,
eerder komen, of van ver
komen lopen of fietsen:
Bedankt!

Sintnieuws
Afgelopen zaterdag was het weer zover, de
Sint kwam aan in ons land.
Ook Het Windas maakt zich klaar voor zijn
komst. De groepen 5 t/m 8 hebben al lootjes
getrokken, ook altijd weer spannend! Neem
de informatie op het lootje nog eens goed
door. Bij vragen kunt u naar de
groepsleerkracht van uw kind. Veel plezier
met het maken van de surprise!

Nieuws van de kleuters
Afgelopen woensdag zijn we van start gegaan
met het nieuwe thema ‘we gaan naar de
bakker’ en hebben we een bezoek gebracht
aan de bakkers van Spaland. De kleuters
hebben van dichtbij mogen bekijken hoe de
bakker zijn brood bakt, zijn koekjes,
pepernoten en andere lekkere dingen.
Uiteraard hoort ‘iets kopen bij de bakker’ daar
ook bij, om het gezellig in de klas met elkaar
te proeven.
Tot de kerstvakantie spelen de kleuters in hun
eigen bakkerij/bakkerswinkel, waar ze leren
recepten te lezen en oefenen ze met ‘inhoud’
en ‘wegen’. Ook leren ze de S van Sint, de P
van Piet en de O (korte klank) van Bolletje
(bruin of wit) en de OO (lange klank) van

Brood en natuurlijk spelen we over
Sinterklaas.
Vindt u het leuk om met een groepje iets
lekkers te bakken in de groep? Laat het ons
weten!
Nog even iets praktisch: ook al wordt het nu
wat kouder, we gaan in principe iedere dag
naar buiten. Op school oefenen we met
aankleden, elkaar om hulp vragen en elkaar
hulp bieden. Het is fijn als u dit thuis ook
oefent, want dikke jassen dichtritsen,
handschoenen aantrekken en een sjaal
omdoen is best een lastig klusje!
Kanjerknuffel bij de kleuters
Sinds een week hebben alle kleutergroepen
een nieuw vriendje in de klas. Het is onze
eigen Kanjer. We kenden hem al uit de
verhalen, maar nu woont
hij dus echt bij ons in de
klas.
De kinderen spelen met
hem, betrekken hem bij
allerlei activiteiten en
praten gezellig met hem. Het is dus echt een
vriendje. Ben je verdrietig? Dan kun je met
hem knuffelen. Vind je iets een beetje eng?
Dan pak je Kanjer erbij en dan gaat het gelijk
een stuk beter.
Kanjer heeft zelf ook leuke ideetjes en zit
regelmatig met een boek of spelletje in de
klas. Kanjer weet nog niet zo veel, dus de
kinderen moeten hem nog veel leren en
uitleggen en ze moeten hem ook regelmatig
helpen met van alles.
Het fijne aan Kanjer is dat hij nooit ruzie
maakt. Hij is altijd vrolijk, vriendelijk en
behulpzaam en helpt de kinderen ook als er
kleine probleempjes zijn. Kanjer geeft dus
altijd het goede voorbeeld en het is fijn zo'n
vriendje in de klas te hebben!

Gevonden voorwerpen
De eerste lading gevonden voorwerpen die
opgespaard is vanaf september, heeft weer
een goede bestemming gekregen. Om te
voorkomen dat de mooie gymspullen, tas,
beker of jas van uw kind verdwijnen,

adviseren we om deze te merken met de
naam van uw kind zodat we de eigenaar
gemakkelijk kunnen vinden. De rode bak met
gevonden voorwerpen wordt in de
kerstvakantie weer geleegd.
Lekker lezen over eten in groep 8
Van de bibliotheek hebben alle kinderen uit
groep 8 een boek gekregen. ‘Graaf Sandwich’
van Jan Paul Schutten. En wat een tof boek is
dat! Dit boek kan niet gelezen
worden zonder dat je trek
krijgt..
We lezen het met de hele
klas. We leren hierdoor veel
feiten en interessante weetjes
over eten en drinken. Zo
hebben we geleerd hoe de
Pizza Margherita aan haar
naam komt...
Een echte aanrader!

Schoolkeuzemarkt maandag 26 november
Zit uw kind nog niet in groep 8, maar wilt u
wel al informatie over middelbare scholen uit
Schiedam? Dan biedt de schoolkeuzemarkt
uitkomst. Overdag gaat groep 8 hier (onder
schooltijd) heen. ‘s Avonds is er gelegenheid
voor andere geïnteresseerden om een kijkje te
nemen.

