
 

Van de directeur 
Het is bijna meivakantie! Het weer is beter en 
heel voorzichtig mag er ‘iets’ meer in de 
samenleving. Geniet daarvan en blijf 
verstandig.  
Na de meivakantie zullen we het laatste 
gesprek hebben met de MR over de nieuwe 
schooltijden voor volgend schooljaar. Zodra 
we eruit zijn gaan we u daarover informeren. 
We lopen daarmee in de pas in het 
projectplan wat we u hierover eerder hebben 
gestuurd. 

 
Activiteiten 
Veel ouders vragen zich af of activiteiten die 
tot aan de zomervakantie gepland staan 
doorgaan. Wij beseffen ons dat voor veel 
kinderen zaken als de schoolfotograaf, het 
kamp van groep 8, de afscheidsavond van 
groep 8 e.d. heel belangrijk zijn voor kinderen. 
Wij zullen er dan ook alles aan doen om zoveel 
mogelijk activiteiten door te laten gaan. De 
maatregelen van de overheid en de situatie op 
school bepalen of het veilig kan en mag. 
Hierdoor kunnen we vaak laat beslissen en dit 
communiceren. Wij vragen hier om blijvend 
begrip. 
 
Nieuws van de kleuters 
Wat gaat de tijd toch snel. Het ene moment 
staan we aan het begin van het thema en het 
volgende moment zijn we het aan het 
afronden. Wat was het een leuk thema zeg! 
De kinderen hebben heel wat afgebouwd en 
de prachtigste bouwwerken stonden dagelijks 
in de klas of op de gang te pronken. Er is 
gewerkt met Lego en Duplo en blokken en 
plankjes, maar ook met schuursponsjes en 
takken. Ook staat er in bijna iedere klas wel 
een huis dat van grote dozen is gemaakt. Dit 

moest worden gemetseld, behangen, 
dakpannen erop enz. Ook moest er een 
huisnummer worden verzonnen en een 
straatnaam. Dit huis kan later gebruikt worden 
als vakantiehuisje in ons laatste thema straks. 

 
 
Verder hebben we natuurlijk heel veel nieuwe 
woorden en letters geleerd en zijn we al een 
heel eind in ons 100-dagen telproject. We zijn 
ondertussen in het land van 40 aangekomen. 
Ook hebben we een rondje door de wijk 
gelopen om te zien hoeveel verschillende 
huizen er rondom de school staan. Kinderen 
hebben hun eigen huis kunnen inrichten en 
bouwtekeningen kunnen maken om dit dan 
natuurlijk na te kunnen bouwen. Iedereen kon 
zijn ei kwijt in dit thema en eigenlijk zijn ze 
nog lang niet klaar met bouwen. 
Nu gaan we eerst even genieten van een 
heerlijke vakantie en daarna gaan we een paar 
weken werken over het zaaien en groeien en 
bloeien en de lente. Daarna starten we met 
het laatste thema “we gaan kamperen/naar 
een vakantiehuisje”. 
Voor nu wensen wij iedereen een zonnige en 
fijne vakantie. 
 

Agenda 
22 april   Nieuwsbrief nr. 6 
23 april   Koningsspelen (12.00/ 12.15 zijn de kinderen uit) 
26 april t/m 7 mei Meivakantie 
10, 11 en 12 mei Deze dagen hebben de kinderen gewoon les 
13 en 14 mei  Hemelvaart en studiedag (kinderen vrij) 
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Bijenkast op Het Windas 
Op 22 april is het zowel Nationale Zaaidag als 
de Dag van de Aarde. Om deze reden kregen 
wij voor alle kleuterklassen Het 'Do It Yourself 
Bijenhotel'! Een bouwpakket om een 
bijenhotel in elkaar te zetten van het 
Schiedamse bedrijf Bloom. Zij schenken elke 
Schiedamse kleuterklas een bijenhotel.  
Daarnaast krijgen alle kleuters een stukje van 
bloeipapier om zelf te planten. Het papier 
bevat bij- en vlindervriendelijke zaden. Zo 
maken we de stad nog een stukje groener 
samen.  
Schiedam is officieel benoemd tot 
bijvriendelijke gemeente door Nederland 
Zoemt, uiteraard willen ook wij daar ons 
steentje bijdragen en helpt Bloom daar zo 
mee!  
Het AD kwam vandaag daarvoor op school om 
zo een stukje in de krant te kunnen schrijven.  
 

 
 
Afval the Game 
De afgelopen periode zijn we in groep 6 bezig 
geweest met het project Afval the Game. De 
kinderen hebben lessen gekregen hoe ze het 
best afval kunnen scheiden en afval kunnen 
voorkomen. In de klas hebben we een 
afvalscheidingsstation gemaakt, zodat we echt 
goed hebben geoefend welk afval je waar weg 
moet gooien.  
Wat het extra leuk maakte, was dat onze 
eigen Marijn in een aantal filmpjes voorkwam! 

Ook nog 2 meiden uit groep 7 deden eraan 
mee. De kinderen zijn zich bewuster 
geworden van het afval scheiden, gaat u er 
thuis ook mee door? 

 

 
 
Nieuws uit groep 8 
Op 1 april verloor Alva zijn bril, 1 april kikker in 
je bil. Op deze dag kun je mensen in de maling 
nemen. Dat heeft groep 8 geweten. Eerst een 
placemat met opdrachten die niet klopten, 
zoals een 'zoek de verschillen' opdracht, 
zonder verschillen. De kinderen dachten de 
grapjes gehad te hebben. Niets was minder 
waar. Zij moesten een heuse Citotoets maken 
voor het vak gym. Na wat gezucht bij de 
kinderen en bemoedigende woorden van de 
juf, ging de klas aan de slag. Moeilijke vragen 
en rare vragen wisselden elkaar af. Met een 
potlood in je mond je naam schrijven en met 
hoeveel tennisballen speel je een dubbelspel 
bij tennis? Een goed resultaat moest en zou 
behaald worden, het was immers een toets. 
Alle kinderen zijn er ingestonken. Sommigen 
vonden het erg grappig, er waren er ook die 
het minder konden waarderen. 1 april! 

 



 

 
 
 
 
De afgelopen periode heeft groep 8 ook hard 
gewerkt om zich voor te bereiden op de Cito-
Eindtoets. Natuurlijk gebeurde dit in de klas, 
maar op de 'Nationale buitenlesdag' gebeurde 
dit buiten. Daar deden de leerlingen een 
'Zweeds renspel'. Hierbij lossen de kinderen 
vragen op door naar de juiste genummerde 
kaart te rennen en daarna bij de leerkracht 
het antwoord te controleren. Dit was een 
groot succes. Zodoende hebben we dit 
nogmaals gedaan met nieuwe opdrachten. 
Gemotiveerd en enthousiast werd er aan de 
opdrachten gewerkt.  

 
Inmiddels is de Cito-Eindtoets achter de rug en 
hebben we een begin gemaakt aan de 
voorbereidingen voor onze eindfilm. De rollen 
zijn verdeeld, de muziek uitgezocht, dus 
oefenen en filmen maar! 

 
 
 
 
Mondneusmasker 
U als ouder/verzorger wordt gevraagd om bij 
het brengen/halen ook buiten 
mondneusmaskers te dragen. Dit is een 
dringend advies. 
 

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. 
 
 
 
 
 


