
 

 
Van de directeur 

Veel ouders zijn op de kijkdagen in de 
klassen komen kijken. Vandaag zag ik weer 
actieve tuinouders en fijne biebouders! 
We krijgen het gevoel ‘de school is van ons 
allemaal’ weer een beetje terug. Zeker nu 
met de Koningsspelen, de groep 8 
filmavond, de schoolreis en het 
kleuterfeest nog in het vooruitzicht. 
Heel fijne vakantie allemaal! 
 
Koningsspelen 2022 
Deze week heeft elke 
leerling even mogen 
dansen bij de dames 
van de ballet- en 
dansstudio Schiedam. 
Er is keihard geoefend 
voor de dans van de Koningsspelen. Vrijdag is 
deze te zien bij de opening van de 
Koningsspelen! Komt u ook kijken? 
 
 
 
Windas Friends Forever (WFF) 
U merkt er 
misschien niet 
altijd iets van, 
maar uit dit fonds 
worden allerlei 
culturele 
activiteiten en 
extra leermiddelen 
betaald. Het 
laatste project zijn de insectenhotels die 
geplaatst zijn rond het plein. Door de 
verstedelijking krijgen insecten het steeds 
moeilijker om goede schuilplaatsen en 
nestplaatsen te vinden. En dat is jammer, 

want insecten zijn van onschatbare waarde 
voor de natuur. Door het plaatsen van een 
insectenhotel help je de natuur een handje en 
help je mee om het ecosysteem op natuurlijke 
wijze in stand te houden.  
Onze leerlingen kunnen zo het gedrag van 
insecten bestuderen en deze kennis met 
elkaar delen. De kinderen van Het Windas 
doen op deze manier extra kennis op. Heel fijn 
dat WFF er dus is! 

 

Word ook donateur 

Windas Friends Forever 
wil de school financieel 
ondersteunen door 
zoveel mogelijk vrienden 
van Het Windas uit te 
nodigen om donateur te 
worden. Met donaties van € 25,- per vriend 
per jaar wil de stichting er samen met deze 
vrienden voor zorgen dat mooie, leerzame, 
maar vaak kostbare projecten structureel door 
kunnen gaan. Alle activiteiten die stichting 
WFF financieel ondersteunt, worden in 
samenspraak met de school gekozen. 
U wordt vriend van de stichting door u aan te 
melden via windas_wff@primoschiedam.nl  
en uw bijdrage te storten op bankrekening 
NL61INGB0007083511. 
 
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 
2022 -2023 
Studiedagen:  
maandag 19-09-2021 en dinsdag 20-09-2022 
Herfstvakantie (inclusief studiedag):  
maandag 24-10-2022 t/m maandag 31-10-
2022  
Sinterklaasviering (’s middags vrij):  
maandag 5 december 2022  
 

Agenda 
22 april 2022  Koningsspelen 2022 
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie 
20 mei   kleuterfeest. schoolreis 
23 t/m 27 mei  Hemelvaartvakantie 
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Kerstviering:  
woensdag 21-12-2022 (12.00 uur vrij; eind van 
de middag/begin avond kerstviering)  
Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen): 
donderdagmiddag 22-12-2021 t/m vrijdag 06-
01-2023  
Studiedag:  
woensdag 25-01-2023 
Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag):  
vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023  
Goede Vrijdag: vrijdag 07-04-2023  
Tweede Paasdag: maandag 10-04-2023 
Meivakantie:  
24-04-2023 t/m 05-05-2023   
Hemelvaart:  
donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023  
Pinkstervakantie (inclusief studiedagen): 
maandag 29-05-2023 t/m vrijdag 02-06-2023  
Studiedag: dinsdag 20-06-2023  
Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen): 
donderdagmiddag 06-07-2023 t/m vrijdag 18-
08- 2023 
 
Nieuws van de kleuters 
Het thema 'werk aan de winkel' zit er bijna op. 
De kinderen waren zeer betrokken en hebben 
veel geleerd. 
Dagelijks zagen we 
winkelwagens vol 
boodschappen 
richting de 
huishoek gaan 
en  werden er 
producten 
afgerekend. De 
vakkenvullers 
namen hun taak 
ook serieus door alles weer keurig terug te 
zetten in de schappen. Zoals we in de vorige 
nieuwsbrief al aankondigden, zijn we naar de 
slager geweest met alle klassen. Het was erg 
leuk om ook hier een kijkje achter de 
schermen te nemen. De slager was erg 
enthousiast en liet ons verschillende soorten 
vlees zien. Daarnaast heeft hij gehakt 
gedraaid. Fijn dat we weer zo veel op pad 
kunnen! 
 

Afgelopen week hebben we het lentefeest 
gevierd. De kleuters hebben echt genoten van 
de dieren! Ze waren erg lief en zorgzaam. De 
dieren werden continu geaaid en geknuffeld. 
Ook mochten we eitjes zoeken en vervolgens 
verstoppen voor de volgende klas. Dit blijft 
toch altijd een succes!  
 
Heeft u al gezien dat de bloembakken in de 
moestuin gevuld zijn? De kinderen gaan sinds 
kort om de week naar de moestuin op 
donderdagmiddag. Zij leren onkruid wieden, 
zaaien en hopelijk over een tijdje ook oogsten. 
Afgelopen donderdag hebben alle kinderen 
een plantje in de aarde gezet.  
 

 
 
Tussen alle bedrijven door gaan de kleuters 
deze periode op donderdagochtend naar 
dansles. De kinderen vinden het heerlijk om te 
bewegen op muziek. Zoals u hoort, zitten we 
niet stil. Deze week zijn we begonnen aan de 
moederdagcadeaus maar daar kunnen we 
natuurlijk niets over zeggen. We wensen 
iedereen een hele fijne vakantie maar voordat 
het zover is, sluiten we deze periode sportief 
af met de koningsspelen. 
 
Prijsuitreiking Afval the Game groepen 6 
Wat een geweldige excursie heeft groep 6 op 
30 maart gehad! Na de bustocht ( met 
verjaardagslied voor juf Mariette!) werden we 
in het Wennekerpand verwelkomd. Daar 
kregen we in een echte ‘show’ te horen dat 
we derde in Schiedam waren geworden met 
onze opdrachten van ‘afval the game’ . In het 
juryrapport werd het Windas geprezen om 
hun enthousiasme vanaf de eerste dag. Als 
prijs krijgen we nog een workshop knutselen 
en mochten we gratis shoppen voor kleding 
van de ruilbeurs. Daarnaast konden er 
kinderen mooi gemaakt worden; haren 



 

konden een kleurtje krijgen, nagels gelakt, 
gezichten nog stralender gemaakt. 
Aan het eind van de ochtend mochten ze ook 
nog alleen of met elkaar op de foto. 
We hebben veel genietende kinderen gezien. 
Blije gezichten met nieuwe kleding en blije 
gezichten met zoveel gezelligheid! Samen 
shoppen zorgde voor veel plezier. Daarna nog 
een modeshow in onze eigen klas…. Wat een 
heerlijk uitje en wat een mooie manier om 
kinderen milieubewust te maken! 
 
Schiedams Schoolschaak Kampioenschap 
Twee teams van Het Windas hebben 
woensdag 20 april deelgenomen aan het 
Schiedams Schoolschaak Kampioenschap voor 
het Basisschool Onderwijs. De teams 
bestonden uit Joris , Bjorn, Jayden, Kaylie, 
Skander, Louis en Aaron. 
Hoewel veel van deze leerlingen nog maar 
kort schaaklessen hebben, wisten zij zich goed 
te verweren op dit kampioenschap waaraan 
teams deelnemen die al jaren schaken.  
 

 
Een bijzondere prestatie werd geleverd door 
Louis die ieder van zijn vier partijen wist te 
winnen. Knap Louis!  
Schaakmeester Ruud Fontijn was zeer 
tevreden over het spel van zijn leerlingen van 
Het Windas. Ook de aanwezigheid van vele 
ouders werd gewaardeerd. 
 De Schaakmeester 
 
Nieuws uit de groepen 7 en 8 

De afgelopen periode hebben we de muziekjuf 
in de klas gehad. Zo hebben we leren spelen 
op diverse muziekinstrumenten. Ook hebben 
geleerd wat een boomwhacker is en er muziek 
mee gemaakt. Verder bleek ons lichaam ook 
een muziekinstrument, dat heet 
bodypercussie. Daarnaast leerden we dat 
diverse leuke liedjes bekend van TikTok, 
reclames enz. eigenlijk uit de klassieke muziek 
komen. Na de meivakantie volgen nog meer 
lessen van de juf, we zijn benieuwd! 
 
Terwijl groep 7 nog flink aan het oefenen is 
voor de Citotoetsen aan het eind van jaar, 
hebben de groepen 8 de Cito- Eindtoets net 
achter de rug. Na de vakantie zal de uitslag 
van deze toets met ouders gecommuniceerd 
worden. 
We zijn ook druk aan de slag gegaan met een 
moederdagcadeautje. Wat dat is, dat 
verklappen we natuurlijk nog niet, want er 
lezen veel moeders mee. Verder hebben we 
met de groepen 7 en 8 veel tijd besteed aan 
het thema Goed Geregeld van NKC.   
 
Nationaal Kennis Curriculum 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we 
deelnemen aan een pilot van het Nationaal 
Kennis Curriculum waaraan ons eigen bestuur 
Primo heeft meegeschreven. 
Deze week ronden wij de pilot met elkaar af. 
Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt, 
gaaf om te zien hoe de school 'veranderde'. In 
groep 1-2 hebben de kinderen alles geleerd 
over winkels, beroepen en vrije tijd. Van het 
productaanbod tot reclames. Daarnaast 
hebben zij veel geleerd over de verschillende 
afspraken bij bewaren, lenen, kopen en ruilen. 
Ook hebben de kinderen geleerd wat 
beroepen zijn, wat salaris is, wat een 
werknemer is en tot slot wat een werkgever 
is.  

 
 



 

 
 
 
 
In de groepen 3-4 hebben de kinderen alles 
geleerd over zaken doen. We zullen enkele 
voorbeelden noemen. Zit uw kind in groep 3-
4, dan weet uw kind precies wanneer u een 
impulsaankoop doet. Ook weet uw kind dat 
reclames inspelen op voorkeuren en 
koopgedrag en dat hierop ook nog biologische 
factoren van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan het weer en de eetlust. In uw 
keukenkastje onder de gootsteen staan allerlei 
gevaarlijke producten, uw kind kan nu de 
gevaarsymbolen herkennen en de betekenis 
hiervan uitleggen.  
 
De kinderen uit de groepen 5-6 hebben 
geleerd hoe je met een atlas werkt, ook 
hebben zij kennisgemaakt met de Europese 
Unie. Belangrijke economische begrippen 
zoals het inkomen, de welvaart, 
arbeidsomstandigheden, 
overheidsinstellingen en de prijs-
kwaliteitsverhouding zijn aangeleerd. De 
leerlingen hebben veel geleerd over 'De Tijd 
van Steden en Staten': de gildes, de Hanze, 
waarom de Hanzesteden aan de rivieren 
liggen en nog veel meer.  
 
In de groepen 7-8 hebben de kinderen veel 
geleerd over de Nederlandse staatsinrichting, 
hoe het zit met de Europese Unie, weten ze 
nu veel over de economie en de economische 
sectoren. Bovendien zijn zij zelf aan de slag 
gegaan met het werken met een budget. De 
kinderen hebben in groepjes een reis naar de 
Efteling gepland die binnen budget moest 
blijven, een flyer gemaakt voor een nieuwe 
attractie en hiervoor ook een reclamefilmpje 
opgenomen en zelf gemonteerd.  

 
 

 
Lentefeest 
Vorige week donderdag hebben we met heel 
Het Windas van het lentefeest genoten.  
In het park hebben de kinderen gezocht naar 
eieren en op het plein zijn er heel wat dieren 
geaaid. Naast alle toffe activiteiten konden we 
ook nog genieten van een heerlijk 
lenteweertje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


