
 

Van de directeur 
We zien dat ondanks de landelijke 
coronacijfers er versoepelingen zijn. Het 
voortgezet onderwijs is deze week ook weer 
gestart. De situatie rond corona op onze 
school is redelijk rustig. De klassen waar 
coronagevallen zijn zullen daarover altijd 
geïnformeerd worden. Wel zien we op scholen 
om ons heen dat het in korte tijd om kan 
slaan. We hebben daarom besloten alle 
volwassenen buiten de klas een mondkapje te 
laten dragen.  
 
In de vakantie ben ik gevallen en heb mijn 
been op twee plaatsen gebroken. Meester 
Harry gaat na een knieoperatie deze week 
weer heel voorzichtig beginnen. Elke dag is er 
iemand ambulant voor de telefoon of de 
lopende zaken. 
We zien dat leerkrachten snel thuis moeten 
blijven en getest moeten worden. Vervanging 
van leerkrachten gaat zoveel mogelijk in eigen 
bubbel. We sturen klassen zo min mogelijk 
naar huis, maar door het lerarentekort en de 
strenge coronaregels is de bezetting 
flinterdun. 
 
Bedankt! 
Voor al het thuisonderwijs bedankten wij alle 
ouders en verzorgers met een mooi plantje. 
Hartverwarmend en ‘energiegevend’ waren 
de reacties van jullie als ouders, bedankt 
daarvoor. Samen laten wij onze kinderen 
groeien en komen we deze tijd door. 
 

 

Terug op school! 
Ik vond het heel vreemd om vorig schooljaar 
af te sluiten, met zwangerschapsverlof te gaan 
en pas in januari weer terug te keren op het 
Windas. Maar toen ik eenmaal onze kleine 
James in mijn armen mocht sluiten, vloog de 
tijd voorbij! 
Na 13 jaar fulltime gewerkt te hebben, moet ik 
even wennen aan parttime werken. Maar wat 
vind ik het fijn om weer voor de klas te 
kunnen staan! 
 Juf Mariette 
 
Rapport 
De verandering dat we nog maar twee 
rapporten hebben is al toegelicht in de vorige 
nieuwsbrief. Het rapport stond op 5 februari 
online in het ouderportaal. De gesprekken 
zullen gezien de omstandigheden online 
plaatsvinden. Volgende week kunt u de 
uitnodiging verwachten. 
In de komende weken worden verschillende 
Cito’s afgenomen. De uitslagen hiervan krijgt u 
voor het rapportgesprek in een envelop mee 
naar huis.  
 
Ouderportaal 
Veel ouders hebben de inloggegevens van dit 
portaal. Mocht u ze vergeten zijn, dan kunt u 
een mailtje sturen naar 
ict.windas@primoschiedam.nl. Hier vindt u 
het ouderportaal van Parnassys:  
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inl
oggen 
Het ouderportaal van Parnassys is het portaal 
waar gegevens van uw kind(eren) kunt 
wijzigen. We zouden het fijn vinden als u nog 
even controleert of alle gegevens nog 
kloppen. Zeker in deze tijd is het fijn als alle 
telefoonnummers kloppen. Wijzigen zijn niet  
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direct te zien, deze komen binnen bij de 
administratie en worden vervolgens verwerkt.  
 
Mondneusmasker 
U als ouder/verzorger wordt gevraagd om bij 
het brengen/halen ook buiten 
mondneusmaskers te dragen. Dit is een 
dringend advies. 
 
Enquête schooltijden 
Heel veel ouders hebben de enquête al 
ingevuld, u heeft tot 5 maart 2021 de tijd om 
deze enquête over de schooltijden in te 
vullen.  
Informatie over deze enquête kunt u vinden 
op onze website: 
https://www.windasschiedam.nl/enquete-
schooltijden-2021-2022/ 
U vindt hier de keuzemodellen, de voor- en 
nadelen en de link naar de enquête. 
 
Wij gebruiken deze enquête om het draagvlak 
onder ouders te bepalen voor de verschillende 
roosters. Samen met het draagvlak wat wij bij 
de leerkrachten gemeten hebben, zal de 
directie, in samenspraak met de MR, 
komen tot een besluit waarin wij een van deze 
drie roosters na de zomervakantie gaan 
draaien.    
Dit soort trajecten liggen altijd gevoelig bij 
ouders en leerkrachten omdat het de routines 
van werk, sport en gezinsleven raakt.    
Wij hopen natuurlijk op een breed gedragen 
opzet van onze schooltijden en wij danken 
jullie alvast voor samenwerking in dit traject!   
 
Nieuws van de kleuters 
Het is alweer een tijdje geleden dat we hier 
iets plaatsten. In die tussentijd hebben we 
niet stil gezeten! In de periode dat ook de 
kleuters onlineles kregen hadden we het over 
het thema “we gaan naar de dokter”. 
Dit thema sprak iedereen erg aan en ook in de 
twee weken dat we weer open waren, 
werkten we met dit thema. We gingen van de 
wachtkamer bij de dokter naar de 
spreekkamer en na een goed gesprek over de 
kwaaltjes en een klein onderzoek (met 
stethoscoop of verband) konden de patiënten 
weer naar huis. 
Ondertussen hebben we ook de 

voorjaarsvakantie achter de rug (en wat was 
het heerlijk weer). Iedereen had maandag wel 
iets leuks te vertellen over wat er allemaal 
was gedaan. 
In de twee weken dat we weer naar school 
mochten, zijn we bij de kleuters ook begonnen 
met het “100 dagen rekenproject”, waar we 
nu weer mee verder gaan. Iedere dag komt er 
een stokje in een potje bij. Er staan 3 potjes en 
de belangrijkste regel is dat er geen twee 
cijfers op het potje mogen staan. Dus hoe 
moet dat als we morgen bij de 10 aankomen? 
De kinderen zijn erg benieuwd hoe we dat 
gaan oplossen, maar ik weet dat in ieder geval 
1 iemand het al doorheeft! We proberen hier 
het inzicht te vergroten in de eenheden, 
tientallen en het honderdtal. 

 
Het nieuwe thema waar we deze week mee 
gaan beginnen is “we bouwen een huis”. We 
gaan dus heerlijk creatief aan de slag en gaan 
op allerlei manieren bouwen en ontwerpen. 
Er zullen dus allerlei huizen en flats worden 
gebouwd en er zal naar de verschillen tussen 
huizen worden gekeken. Ook maken we 
plattegronden en bouwen we een wijk met 
straten, huisnummers en alles waar de 
kinderen mee aan gaan komen. Wij vermaken 
ons dus wel de komende periode! 
Misschien kunnen ouders met hun kinderen 
een “rondje wijk” gaan doen en foto’s maken 
van de verschillende huizen en natuurlijk van 
hun eigen huis! Deze foto’s kunnen dan aan 
de leerkracht worden opgestuurd. Zo kan er al 
een collage van verschillende huizen worden 
gemaakt in de klas. We zijn benieuwd wat we 
gaan binnenkrijgen! 
 
Hoofdluis  
Normaalgesproken worden de kinderen in de 
klas op hoofdluis gecontroleerd.  
Vanwege de coronamaatregelen is het helaas 
niet mogelijk om dit op school te doen.  
We vragen u om uw kind(eren) thuis te 
controleren.   
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Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed 
tussen de haren. Vooral in de haren achter de 
oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot 
als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u 
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de 
haren kleven? Dat zijn de eitjes van de 
hoofdluis (neten).  
Verdere informatie kunt u op onderstaande 
site vinden:  https://www.rivm.nl/hoofdluis  
 
Mocht u hoofdluis bij uw zoon of dochter 
constateren, wilt u dit dan doorgeven aan de 
leerkracht van de groep?   
Dank u wel voor de moeite.  
 
Compliment! 
In alle drukte van protocollen, online 
lesgeven, testen, schoonmaken, handen 
wassen, code rood, curves etc. was het 
heerlijk om meester Luuk en juf Bonnie bezig 
te zien met The Masked Voorlezer. Met een 
hoop energie en extra inspanningen hebben 
ze voor heel veel plezier gezorgd bij kinderen, 
misschien ouders en zeker teamleden! 

 
 
Te laat? 
Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat u een 
keer te laat bent. Wanneer u te laat bent is 
het de bedoeling dat u met uw kind bij de 
hoofdingang aanbelt. Wij zorgen er dan voor 
dat uw kind weer in zijn/ haar klas komt te 
zitten. 
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