
 

Van de directeur 
Na de kerstvakantie hebben we twee nieuwe 
vrienden op school verwelkomd: de twee 
schoolkonijnen Power en Floep. Het hok staat 
in de moestuin. Dieren hebben aandacht, 
liefde en zorg nodig van mensen. Wij denken 
dat het een verrijking is dat kinderen dit leren 
op school. Twee vaste leerlingen kijken elke 
dag naar de konijnen en een deel van de 
verzorgende taken komt bij de klassen liggen. 
Het zijn grote konijnen en het is niet de 
bedoeling dat ze opgetild worden. In het 
weekend en de vakantie wordt er natuurlijk 
voor de dieren gezorgd.  
U kunt gerust even na schooltijd gaan kijken 
bij deze lieverds. 
 

 
Power en Floep zijn mede mogelijk gemaakt 
door Windas Friends Forever. 
Deze  stichting wordt gesteund door oud-
leerlingen, ouders en andere mensen die Het 
Windas een warm hart toe dragen. Deze 
vrienden hebben als doel ervoor te zorgen dat 
wij blijvend onderscheidende projecten op 
onze school aan kunnen bieden. Echte 
Windas-projecten die kinderen op andere 
manieren laten leren, die hun 
nieuwsgierigheid prikkelen en die kinderen 
laten ‘proeven’ van de wereld om hen heen. 

Elk schooljaar vraagt deze stichting om een 
kleine bijdrage van 25 euro. 
Mocht u nog geen Windas Friend zijn dan kunt 
u de bijdrage van 25 euro overmaken op 
rekeningnr: NL61 INGB 0007 0835 11  
t.n.v. Windas Friends Forever. 
Dat er maar zoveel mogelijk vrienden mogen 
aansluiten! 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag sluit het oudertevredenheids-
onderzoek waarvoor u via de mail was 
uitgenodigd. Op dit moment hebben we 97 
ouders of verzorgers die de vragenlijst hebben 
ingevuld. De vragenlijst is een 
standaardvragenlijst die door de computer 
verwerkt wordt tot een rapportage. Naast 
ouders vragen we ook naar de tevredenheid 
van leerkrachten en kinderen. Uit deze drie 
onderzoeken trekken we conclusies en maken 
we acties die we beschrijven in onze jaar- en 
schoolplan. Natuurlijk zullen we via de 
nieuwsbrief de uitkomsten van dit onderzoek 
met de ouders delen. 
 
Juf Megan heeft vorige week in haar klas 
verteld dat zij in verwachting is. Gelukkig zal zij 
tot de meivakantie gewoon bij haar groep 4 
zijn. We hebben verschillende oplossingen om 
de groep 4 goed op te vangen. We zullen later 
met de ouders van deze groep communiceren 
hoe de bezetting na de meivakantie zal zijn. 
Juf Bonnie is al een tijdje aan het herstellen 
van ziek zijn. We hebben dus ruimte voor een  
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nieuwe leerkracht. Juf Saskia heeft laten 
weten, na een kort uitstapje op een andere 
school, gewoon weer volgende week terug 
naar Het Windas te komen. Wij zijn blij dat we 
weer een fijne leerkracht hebben 
(terug)gevonden. Juf Saskia zal invalwerk en 
ondersteuning gaan geven. 
 
 

Schoolbasketbaltoernooi groep 7  

 Woensdagmiddag 22 januari deed een team 
van groep 7 mee aan het schoolbasket-
baltoernooi in de Margriethal.  
Het team van Evelien, Keano, Qiara, Jelle, 
Jack, Faith en Neilina moesten 4 wedstrijden 
spelen tegen De Klinker en Het Startblok. Het 
team deed het super: korte passes, 
schijnbewegingen, sportief spel, schoten op 
de basket. Maar helaas vielen ze niet in de 
prijzen. Ze speelden dan ook tegen goede 
teams, met leerlingen uit groep 8 waardoor 
het wel lastig was. Evelien heeft in de laatste 
minuut tóch nog een mooi punt gescoord!   
Al met al was het wél een leuke, gezellige en 
sportieve middag. Kinderen en (trotse) ouders 
op de tribune, bedankt!  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Rondom Het Windas zijn onze Nijlganzen weer 
te vinden met hun jonkies! 
 
 
 


