
 

 
 
Van de directeur 
De afgelopen  twee weken heeft de school te 
maken met een griepgolf. Er zijn veel kinderen 
en leerkrachten ziek geweest. Elk jaar voor en 
na de Kerst gebeurt dit. Niets vreemds dus. 

Wat wel anders is, is dat er een enorm 
leerkrachtentekort is. Al onze klassen hebben 
bevoegde leerkrachten in de reguliere 
bezetting. Dit is een prestatie op zich. Invallers 
kunnen wij, net als alle andere scholen, niet 
vinden. De verwachting is dat dit 
maatschappelijke probleem nog jaren gaat 
aanhouden. 

Het Windas wil elke dag goed onderwijs aan 
kinderen geven. De leerkrachten van ons team 
heb ik gevraagd om hier zo min mogelijk op in 
te leveren. Hierdoor staan heel vaak onze 
ondersteuners, ib’ers en de directie voor 
groepen en werken leerkrachten meer of 
andere dagen. 

De scholen om ons heen kiezen ervoor om 
klassen naar huis te sturen en geen extra 
beroep meer te doen op het zittend 
personeel. Wij kiezen er (nog) niet voor om 
ouders te vragen kinderen thuis te houden. 
Het geeft veel gedoe voor thuis en wij vinden 
het niet goed voor kinderen om minder 
onderwijs te ontvangen. Wij vragen wel uw 
begrip als daarom de dingen anders gaan. De 
kwaliteit van het nieuws, de oudergesprekken 
en onze administratie e.d. staan door deze 
keuze onder druk. 

Wij zullen vaker uw hulp vragen om niet-
onderwijskundige taken van ons over te  

 

nemen. Alleen samen (ouders, kinderen en 
ons team) kunnen wij zo Het Windas tot een 
fijne school houden. 

Kerst 2019 

Wat een kerstfeest was het weer op Het 

Windas! 

Het traditionele Kerstdiner was weer 

heerlijk.  Voor het goede doel werd bijna 

800 euro opgehaald. De lichtjestour was 

een groot lint van Het Windas door de wijk 

met voorop de kerstband! 

Ook hadden alle klassen kerstkaarten met 

een warme kerstgroet gemaakt en deze 

bezorgd in de wijk. De  reacties die we 

hierop kregen waren hartverwarmend.  

Bovenal was het ons Kerstfeest. Van het 

team, van de kinderen, van de ouders zelfs 

van de wijk.  

Een groot compliment aan alle teamleden, 

kinderen en ouders die hier aan mee 

gewerkt hebben.  

Het Windas de tijd van je leven!  

 
 

 

Agenda 
 
6 januari 2020  Eerste schooldag 2020 
7 januari 2020  Luizencontrole 
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Afscheid juf Kim 
Onze gym juf Kim heeft ons het afgelopen half 
jaar nog geholpen door op maandag op Het 
Windas te blijven werken, nogmaals dank juf 
Kim! 
We hebben per januari 2020 twee nieuwe 
gymleerkrachten, meester Rick en meester 
Luuk.  
Wij danken juf Kim voor haar inzet de 
afgelopen 3½ jaar en we wensen haar veel 
plezier toe in haar nieuwe baan! 

 
 
Lieve ouders en leerlingen, 

Drie en een half jaar geleden, net nadat ik was 
afgestudeerd, startte ik op Het Windas als 
gymleerkracht. In deze tijd heb ik een hoop 
mogen bijleren over mijn vak en het omgaan 
met kinderen tijdens de gymlessen. Ik heb met 
veel plezier op de maandag en donderdag gym 
gegeven aan de groepen 3 t/m 8. Ondanks het 
feit dat ik het echt naar mijn zin had op Het 
Windas, heb ik ervoor gekozen om meer dagen 
te kunnen werken op een andere school. 
Ik wil alle kinderen bedanken voor hun inzet 
tijdens de gymlessen en ik zal jullie missen! 
 
Groetjes, 

Juf Kim van de Gym 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de kleuters 

De afgelopen weken zijn weer 

omgevlogen. Nadat de Sint was 

uitgezwaaid, zijn we zo de kerstperiode 

ingevlogen met alle gezelligheid die 

daarbij hoort. Iedere ochtend gezellig het 

haardvuur aan en alle lichtjes in de klas. Zo 

worden de donkere dagen wel heel knus in 

de klas. In deze periode waren we druk 

met het maken van kaarten en 

lampionnen. De kaarten zijn ook 

rondgebracht bij de straten om de school 

heen. Sommige mensen stonden voor de 

ramen te kijken naar die stoet kleuters die 

voor postbode speelde en waren 

aangenaam verrast. Deze gezellige periode 

werd woensdagavond afgesloten met het 

vieren van kerst op school. Na alle 

optredens buiten, gingen we binnen 

heerlijk smikkelen en smullen van alle 

heerlijkheden die de ouders hadden 

gemaakt. Ontzettend bedankt hiervoor. 

Het zag er weer prachtig uit allemaal en de 

kinderen hebben ervan genoten. Daarna 

werd de avond afgesloten met een vrolijke 

lampionnenoptocht met een echte band! 

Wat een super leuke afsluiting van een 

leuke periode. Jammer genoeg stond deze 

periode ook in het teken van ziek zijn. Veel 

kinderen waren de afgelopen week geveld 

door een naar griepje. Hopelijk is iedereen 

weer snel op de been!! Wij willen alle 

ouders en kinderen een hele fijne vakantie 

wensen en hele fijne feestdagen en een 

gezond nieuwjaar. Tot 6 januari. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Gymrooster Het Windas per 6 januari 20120 
  
Maandag, vakleerkracht  Rick,  Bachplein  

8.30-9.10 u.  Groep 4a  Megan  

9.10-9.50 u.  Groep 4b  Mariette  

9.50-10.30 u.  Groep 5/6  Patricia  

10.30-11.10 
u.  

Groep 6   Anouk  

11.10-11.50 
u.  

Groep 5   Rosemarie  

      

13.15-
13.55 u.  

Groep 7  Coen  

13.55-
14.35 u.  

Groep 8b  Harry  

14.35-
15.15 u  

Groep 8a  Wessel  

  
Woensdag, vakleerkracht Rick Bachplein  

8.45 -9.30 u.  Groep 3  Alexandra  

  
Donderdag, vakleerkracht Luuk Bachplein  

8.30-9.10 u.  Groep 5  Lita  

9.10-9.50 u.  Groep 5/6  Patricia  

9.50-10.30 u.  Groep 6  Kimberly  

10.30-11.10 
u.  

Groep 4a  Megan  

11.10-11.50 
u.  

Groep 4b  Mariette  

      

13.15-13.55 
u.  

Groep 7  Coen  

13.55-14.35 
u.  

Groep 8a  Wessel  

14.35-15.15 
u.  

Groep 8b   Sabrina  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donderdag, dansleerkracht van dansstudio 
Schiedam speellokaal  

8.45 – 9.30u.  Groep 1/2 a 
Vlinders  

Daniel  

9.30 – 
10.15u.  

Groep 1/2 b 
Salamanders  

Bonnie  

10.15-
11.00u.  

Groep 1/2 c 
Kikkers  

Miranda  

11.00-
11.45u.  

Groep 1/2 d Bijen  Marian  

      

13.30-
14.15u  

Halve groep 3  Betty  

14.15-
15.00u  

Andere helft 
groep 3  

Betty  

  
Na de meivakantie starten de danslessen voor 
de musical van de groepen 8. De groepen 1/2 
hebben dan om de week dansles.  
  
 
 
 
 
 


