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Agenda
6 juni
21 juni 2022
30 juni 2022
7 juli (vanaf 12.00 uur)
Tot 20 augustus 2022

2de Pinksterdag (vrij)
Studiedag
kleuterfeest & schoolreis
Zomervakantie

Van de directeur
Inschrijven van broertjes en zusjes
We gaan de aanmeldingen voor kinderen
geboren in jet jaar 2021 sluiten. Er is voor dit
geboortejaar maar plek voor slechts 28
kinderen. Voor de geboortejaren 2019, 2020
en 2022 hebben wij nog 56 plekjes. Heeft u
thuis nog een broertje of zusje van een
leerling die nog niet is aangemeld? Kom dan
snel een aanmeldformulier halen om
plaatsingsproblemen te voorkomen.
Afscheid meester Harry
Na de zomervakantie zal ik na 23 jaar Het
Windas verlaten. Ik begin dan aan een nieuwe
uitdaging als directeur van een basisschool in
mijn woonplaats Hellevoetsluis.
Ik ben, en zal ook in de toekomst, altijd trots
zijn op Het Windas, de school waar we
iedereen een fijne tijd willen laten beleven.
De laatste paar weken ga ik nog vol genieten
van deze fantastische school.
Ik bedank collega’s, ouders en kinderen voor
al het plezier en vertrouwen dat ik van jullie
kreeg.
Het Windas, ‘de tijd van je leven!’
Nieuws van de kleuters
Bij de kleuters zijn we momenteel heel hard
aan het werk over het circus. In de
verschillende klassen worden acts geoefend
en natuurlijk het presenteren hiervan. Best
spannend om zo'n circusdirecteur te spelen.
We werken natuurlijk toe naar een
spetterende afsluiting op donderdag 30 juni,
als circus Rotjeknor ons een dag komt
bezoeken en groep 8 ons komt helpen. We
eindigen deze dag met een optreden van
13.30-14.30. Komt u ook kijken?

Verder zijn we druk bezig met het zaaien en
onkruid wieden in onze moestuin. Heerlijk om
de kinderen zo enthousiast bezig te zien.

Het zijn natuurlijk de laatste weken voor de
zomervakantie en de kinderen van groep 2 die
doorgaan naar groep 3, genieten nog even
extra van deze weken bij de kleuters en de
leerkrachten genieten nog even van hun! We
gaan er nog een leuke laatste maand van
maken met nog een 100-dagen rekenfeest in
het verschiet.
Groepen 3 naar het Stedelijk Museum
In de groepen 3 hebben we het over het
Museum. Er zal een spelhoek ontstaan in de
klas, waar alle gemaakte kunst tentoongesteld
gaat worden. Om te ervaren hoe een
museumbezoek is, zijn we naar het
vernieuwde Stedelijk Museum van Schiedam
geweest. We kregen hier een rondleiding en
hebben geëxperimenteerd met verf in het
atelier.

Ouder-kind clinic in Schiedam
Goed nieuws! Wegens groot succes komt er
een tweede editie aan van de ouder-kind
clinic!
Op donderdag 16 juni 2022 worden er op de
banen van RacketSportSchiedam weer
verschillende racketsport spelletjes gespeeld.
Vanaf 16:30 kunt u inlopen en we zullen om
17:00 van start gaan met de clinic! Rond 18:00
zullen we de clinic afsluiten en is er de
mogelijkheid om gezellig wat met elkaar te
eten.
Deelnemen aan de clinic is geheel kosteloos!
Wil je ook gezellig een hapje meenemen dan is
dit mogelijk voor €12,50 (volwassenen) en
€7,50 (kinderen).
Meld je nu aan via het volgende mailadres:
teamplayers@racketsportschiedam.nl
Vermeld hierbij het volgende:
Naam ouder:
Naam + leeftijd kind:
Mee eten: Ja/Nee
LET OP! Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag
14 juni 2022 om 23:59u.
Groepen 3 in het Stedelijk Museum te
Schiedam
De schoolreis komt eraan!
Donderdag 30 juni komt steeds dichterbij…
Wat hebben we zin in de schoolreizen! In
Blijdorp hopen we gorillababy Ajabu te
ontmoeten en naar de pasgeboren poedoe te
zwaaien. In Duinrell geven ze snel alle
achtbanen nog een poetsbeurt voordat we
langskomen.
Het beloofd een gaaf avontuur te worden!

Wat: Ouder-kind clinic
Wanneer: Donderdag 16 juni 2022
Hoe laat: Inloop 16:30, start clinic 17:00
Kosten clinic: Gratis
Kosten eten: €12,50 (volwassenen), €7,50
(kinderen)
Locatie: RacketSportSchiedam, Zoomweg 4
Schiedam

Herhaling 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 31-102022
Sinterklaasviering (’s middags vrij):
maandag 5 december 2022
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 0601-2023
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 1808- 2023

BFF-minifeestje bij boekhandel Post
Scriptum!
Op zaterdag 11 juni om 14.00 uur houdt
boekhandel Post Scriptum in winkelcentrum
Hof van Spaland een BFF-minifeestje voor
jonge meiden van acht tot twaalf jaar. Dit naar
aanleiding van het boek Sterre Partygirl van
Jette Schroder. Deze leuke
kinderboekenschrijfster zal een workshop
geven, waarin onder andere BFF-armbandjes
gemaakt worden. Toegang is gratis, wel even
opgeven via info@postscriptum.nl

Groepen 8 bezoeken Rijksmuseum
Op dinsdag 31 mei hebben de groepen 8 het
Rijksmuseum bezocht. Naast alle
kunstschatten was het natuurlijk heel
bijzonder om De Nachtwacht te zien!
In de bus naar en van het Rijksmuseum was
het een gezellige boel!

