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Agenda
12 december
19 december
20 & 21 december

Spelletjesochtend groepen 1/2 en groep 8
Kerstfeest Het Windas
Kinderen vrij

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

Van de directeur
Op ons plein staan vijf grote en vijf kleine
kerstbomen die wederom geschonken zijn
door Michael van Harlingen Tuinen. Heeft u
een gezin die zo’n boom kan gebruiken met de
kerst of kent u zo’n gezin, geeft u dat dan door
aan de leerkracht of juf Mariëlle
(m.vanderschoor@primoschiedam.nl). De
bomen worden donderdag of vrijdag voor de
vakantie bij u thuis gebracht.

deze ochtend keihard gewerkt hebben om
alles op tijd af te krijgen!

Nieuwe leerkracht groep 3a
Vrijdag 14 december kunnen de ouders van
groep 3a, onder het genot van een kopje
koffie of thee, kennismaken met onze nieuwe
leerkracht Nanja Bakker. U bent van harte
welkom in het lokaal van de Mundo. De
koffieochtend is van 8.30 u. tot 9.15 u. De
kinderen zullen op deze dag ook kennismaken
met hun nieuwe juf. Na de kerstvakantie zal
juf Nanja op dinsdag en woensdag de groep
draaien. Juf Betty neemt de maandag,
donderdag en vrijdag voor haar rekening. Op
maandag is juf Nanja er ook. Zij zal zich dan
bezighouden met de ondersteuning van groep
3a en groep 3b.

Kerstavond
We vieren het kerstfeest op woensdag 19
december. Onderstaand een overzicht van de
tijden:

Kerst op Het Windas
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Kerst zijn
intrede heeft gedaan op Het Windas. Tijdens
de versierochtend van afgelopen donderdag
hebben de leerkrachten, ouders en leerlingen
de klassen versierd, de kerstlichtjes
opgehangen en de kerstbomen opgetuigd.
Alle kinderen zijn hier erg enthousiast over.
Hierbij nogmaals dank aan alle mensen die

Goed doel
Ook dit jaar heeft de kerstcommissie een goed
doel uitgekozen. Dit jaar steunen wij de
stichting van het gehandicapte kind (NSGK)
Daarnaast wil de school een AED aanschaffen.
De kinderen maken werkjes die jullie
vervolgens kunnen kopen.

16.30 uur: Eten in de klassen brengen
Schiedamseweg
16.45 uur: Eten in de klassen brengen
Nachtegaallaan
17.00-17.15 uur: Opening door de directeur.
De kinderen staan bij hun eigen leerkracht.
17.15-17.30 uur: Liedjes zingen.
17.30-18.30 uur: Naar lokaal en dineren
18:45-19:15 uur lichtjestour. De ouders
worden verzocht zich langs de route op te
stellen.
19:15 uur kinderen worden in de klas
opgehaald.
Ouders zijn welkom
om op het plein een
hapje en een
drankje te
nuttigen.

Diner
Volgens de traditie van Het Windas maken de
kinderen met ‘kerstavond’ gerechtjes voor
elkaar. Elk gerechtje is voor minimaal vijf
kinderen. Vanaf dinsdag hangen aan de
klassendeuren inschrijflijsten voor de groepen
1 t/m 4 waarop u kunt noteren wat er
gemaakt wordt.
In de groepen 5 t/m 8 zullen lootjes worden
getrokken voor de verdeling van voor-, hoofden nagerechten. Vanaf 16.30 uur
(Schiedamseweg) en 16.45 uur
(Nachtegaallaan) kunnen de kinderen het
kersteten in de klassen brengen. Er is geen
oven of magnetron aanwezig op school. Zorg
zelf eventueel voor warmhoudplaatjes, extra
bakjes, lepels, snijmessen e.d. afhankelijk van
het gerecht dat u gemaakt heeft. Om 17.00
uur worden kinderen op het plein bij hun
leerkracht verwacht voor het praatje van de
directeur en het zingen.

Opruimen
De ouders en leerkrachten ruimen op
donderdag 20 december al de kerstversiering
weer op. Onder het motto ‘vele handen
maken licht werk’ vragen wij hier ook uw
medewerking bij, al is het maar een uurtje.
We starten om 9.00 uur.
Rest ons om u allen alvast een prettige
vakantie toe te wensen en een heel gelukkig
2018!!

Team Het Windas en de klassenouders

Ouders Lichtjestoer
Aan de ouders wordt gevraagd om, zelf ook
voorzien van vrolijke verlichting, een plekje
langs de route te zoeken. Zo kunt u uw kind
voorbij zien lopen. Wij verzoeken de ouders
vriendelijk om zich NIET IN DE RIJEN te
voegen. Anders raken wij het overzicht kwijt.
Wij vinden het erg gezellig om de kerstsfeer
ook met u als ouder te delen. Vanaf 17.30 uur
zijn alle ouders welkom bij de kerstschuur op
het plein. Hier kunt u terecht voor soep, thee,
koffie of glühwein en een lekkere oliebol.
Ophalen
Rond 19.15 uur verwachten we weer klaar te
zijn. Alle kinderen worden bij de deur van de
klas opgehaald.
Vriendelijk verzoeken wij u goed aan dit
tijdstip aan te houden. De kinderen mogen
NIET alleen naar huis in het donker, ook niet in
de bovenbouw! Indien u niet in de
gelegenheid bent uw kind op te halen,
verzoeken wij u aan de leerkracht door te
geven met wie uw kind wel mee kan.

Nieuws van de kleuters
Vorige week was een spannende week, want
Sint kwam op bezoek met zijn Pieten, maar
dat verliep heel soepel en gezellig en de
kinderen waren blij met hun cadeau.
De Sint was woensdag echter de school nog
niet uit of de kerst stond al voor de deur te
trappelen. Donderdag zijn heel wat mensen
bezig geweest om de school te versieren en
wat ziet het er leuk uit!
Woensdag 12 december is er een
spelletjesochtend en dit keer helpt groep 8,
maar de kinderen mogen wel een leuk spel

meenemen dat met minstens 4 kinderen
gespeeld kan worden.
Verder zijn we natuurlijk nog steeds bezig met
het oefenen van de al aangeleerde letters en
proberen we er nu ook kleine woordjes mee
te maken.
Er wordt ondertussen druk geknutseld om de
klassen weer gezellig te maken voor ons
laatste feest dit jaar en bakken we
kerstkoekjes. De kinderen kijken er ook al naar
uit om in de avond naar school te komen en
lekkere hapjes te eten met elkaar in een
mooie klas.
Een vraag aan ouders is om glazen potjes te
verzamelen voor ons, want ieder kind mag er
eentje versieren om er een waxinelichtje in te
branden tijdens het kerstdiner. Deze potjes
kun je bij desbetreffende leerkrachten
inleveren.

Groep 8 gastles politie en ex-gedetineerde
Er kwamen agenten in de klas en iemand die
ooit ook in de gevangenis heeft gezeten. Ze
kwamen vertellen over hun werk en wat ze
allemaal doen. Ze hebben ook uitleg gegeven
over slechte en goede groepen in de
maatschappij en dat alles bij elkaar een geheel
is. De ex-gedetineerde vertelde ons over zijn
verleden en zijn beslissingen en waarom hij op
het slechte pad is gekomen. Hij heeft nog
steeds een strafblad maar door de Peter Faber
Stichting heeft hij toch werk gekregen en hij is
nu fotograaf. Wij vonden het een leuke,
leerzame gastles!

Geschreven door Minke en Naomi.
Theaternieuws

Kortom, er wordt nog steeds druk gewerkt en
de kinderen genieten van al het moois op
school.
Groepen 4 nieuws
We zijn druk bezig met de tafel van 5, oefent u
thuis ook nog even? Daarnaast hebben we de
afgelopen tijd naast het Estafette lezen ook
met rekenen groepsdoorbroken gewerkt. Het
kan dus zijn dat uw kind voor rekenen een
andere leerkracht heeft.
Ook zien we dat de bibliotheekboeken in het
weekend veel mee naar huis genomen
worden, fijn dat er ook thuis flink gelezen
wordt!

In de kerstperiode 2018 presenteren Theater
aan de Schie en De Stokerij Schiedam het
theaterspektakel De Heksen, naar het
gelijknamige boek van Roald Dahl.
Wie De Heksen van Roald Dahl heeft gelezen,
huivert bij het zien van een dame met
handschoenen aan. Als ze ook nog krabt aan
haar hoofd, dan weet je zeker dat je een echte
heks voor je hebt. Niet zo'n sprookjesgedrocht
op een bezemsteel, maar een op het eerste
gezicht doodgewone vrouw aan wie je niets
bijzonders ontdekt. Een heks is altijd bezig
met het gruwelijk betoveren van kinderen.
In De Heksen van Roald Dahl weet Max dit te
voorkomen, met behulp van haar oma, helaas
pas nadat ze zelf voor eeuwig in een rat is
veranderd. Hoewel… in deze Schiedamse
kerstvoorstelling, nemen Max en haar vriend

Bruno wraak en daarbij krijgen ze hulp uit wel
héél onverwachte hoek…
Samen met acteurs Anne Rats, Yorick Zwart,
Nico van der Knaap en Stefan
Rokebrand spelen per voorstelling tien
kinderen van de Jonge Stokerij en twintig
Schiedamse amateurspelers een originele,
spannende en onverbeterlijk enge
voorstelling. Dit alles onder begeleiding van
live muziek van Nieuw Niks. De regie is in
handen van Koen Wouterse.
HEKSEN OPTOCHTEN
Iedere voorstelling van De Heksen begint met
een speciale optocht vanuit drie verschillende
locaties in Schiedam. Op de drie startlocaties
zal óók de eerste scène van de voorstelling De
Heksen gespeeld worden. Vervolgens wordt u
45 minuten voorafgaand aan iedere
voorstelling middels een optocht naar Theater
aan de Schie geleidt.
Voor meer informatie en tickets: zie
https://theateraandeschie.nl/voorstellingen

