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Agenda
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli (vanaf 12.00 uur)
Tot 20 augustus 2022
14 september 2022

Wenmiddag van 13.00 – 13.45 uur.
Om 13.55 uur ‘veegmoment’ groep 8 -leerlingen
Eindejaarsfeest
Zomervakantie
Geen kinderopvang (zie verder in de nieuwsbrief)

Van de directeur
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar! Er
heerst vrolijke drukte in de school. Gisteren
hadden we kleuterfeest en was er schoolreis.
Vanavond heeft groep 8 de afscheidsavond. Ik
wil alle ouders bedanken voor alle hulp en
energie die jullie aan de school hebben
gegeven.

• Donderdag 7 juli zijn de kinderen om 12.00
uur uit. We tellen samen met de ouders af om
de vakantie in te luiden. De kinderen uit groep
2 die naar groep 3 gaan mogen een extra
rondje op de glijbaan. De zomervakantie is
begonnen!
• Donderdag 7 juli zijn juf Marijke en meester
Harry om 12.15 uur in de koffiekamer voor als
ouders, of kinderen een hand, of
afscheidsknuffel willen geven.

Op de laatste dag krijgen alle kinderen weer
een klein zomercadeautje van de school. Zo
hopen we dat "De tijd van hun leven" in de
vakantie gewoon door kan lopen. Stuur je
leukste, grappigste zomerfoto met pet
naar: actie.windas@primoschiedam.nl
We zullen deze foto's delen op Instagram en
Facebook. En als iedereen weer terug van
zomervakantie is, kunnen de foto's bekeken
worden op het raam.
Geniet van de vakantie!
Belangrijke data
• Op maandag 4 juli van 13.00 tot 13.45 uur
gaan alle kinderen wennen bij hun nieuwe
meester en/of juf in het lokaal waar ze
volgend schooljaar zitten. De kinderen komen
uit de gebruikelijke uitgang naar huis.
•Op maandag 4 juli liggen alle gevonden
voorwerpen in het buitenlokaal.
• Dinsdag 5 juli neemt groep 7 uit de 7/8combi afscheid van hun groep 8-klasgenoten.
• Dinsdag 5 juli “vegen” we om 13.55 uur de
groep 8-kinderen de school uit. Alle ouders
zijn welkom om even te kijken.
• Woensdag 6 juli is het eindejaarsfeest. Elke
klas viert op eigen manier een feestje met zijn
juf en/of meester.

• Donderdag 7 juli 12.30 uur neemt peuterjuf
Elsbeth afscheid van haar peuters en ouders in
het buitenlokaal (ook oud-peuters en hun
ouders zijn welkom).
• Vrijdag 8 juli verhuizen de leerkrachten alle
schoolspullen naar de klassen van volgend
schooljaar.
Afscheid juf Marijke
Hier een stukje van mij omdat ik nu echt
afscheid ga nemen van Het Windas!
In augustus 2017 kwam ik op Het Windas
werken als inval Intern Begeleider voor de
midden- en bovenbouw. Ik zou 'maar
eventjes' blijven totdat Het Windas een
andere IB-er had gevonden, ik wilde namelijk
liever weer zelf met leerlingen werken en was
op zoek naar een leuke baan. Op Het Windas
vond ik de sfeer in de school meteen plezierig

en was ik verrast door het fijne pedagogische
klimaat. De vrolijke en positieve sfeer van
kinderen en teamleden raakte me en ik
merkte al snel dat ik het fijn vond om op deze
plek te werken en langzaam werd 'dat
eventjes', 5 jaar!
Toen ik in december hoorde dat ik oma ging
worden van mijn eerste kleinkind, besloot ik
dat ik ondanks deze fijne school, mijn
verlangen moet volgen en het liefst weer zelf
voor een klas wil staan. Als je oma wordt, is er
niet heel veel uitstel meer mogelijk, dacht ik
zo.... 😉.
Sinds 1 maart werk ik dan ook op het
Praktijkcollege in Spijkenisse waar ik mijn
eigen groep heb gekregen, een groep met
pubers die 'leren door doen'. Ik ging meteen
mee op kamp en blijf volgend schooljaar ook
nog met deze groep werken. Hiernaast ga ik
na de zomervakantie 1 dag per week op mijn
kleinkind passen, daar heb ik ook veel zin in.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vijf
mooie jaren op Het Windas, bedankt voor
jullie vertrouwen en samenwerking. Ik heb
heel fijn gewerkt aan èn in de leerlingenzorg,
samen met Nanette en alle andere fijne
collega's!
Ik wens jullie een heerlijke zomervakantie toe
en een fijne tijd op Het Windas!
Veel liefs,
Marijke
Juffrouw Elsbeth van de Peuters
Velen van jullie kennen mij als juf van de
peuters. Nog altijd roept een groot aantal
leerlingen uit de diverse klassen mijn naam op
het schoolplein of in de gang, als zij mij zien
lopen.
Van sommige gezinnen hebben zelfs alle
kinderen uit het gezin in de klas gezeten bij juf
Elsbeth en velen van jullie kennen mij dan ook
goed en ik jullie.
Vele jaren heb ik (met een kleine
onderbreking) gewerkt op Het Windas.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik
niet terugkeren als juffrouw op de
peuterspeelzaal.
Na een werkzaam leven van 40 mooie jaren
als juf, ga ik met vervroegd pensioen. Voor mij
is de tijd aangebroken om andere leuke
dingen te gaan doen. Meer tijd voor de
kleinkinderen en voor mijn vele hobby’s.

Op 7 juli is mijn laatste werkdag!
Met heel veel plezier kijk ik terug op de tijd
van mijn leven op Het Windas.
Ik wil iedereen bedanken, voor het in mij
gestelde vertrouwen. Het was telkens weer
een cadeautje om jullie fantastische kinderen
in de klas te mogen hebben.
Ik ga jullie, ouders, collega’s en natuurlijk de
kinderen enorm missen! Maar ik kijk er ook
naar uit om andere leuke dingen te gaan
doen.
En natuurlijk kom ik zo nu en dan nog weleens
op de koffie!
Het gaat jullie allemaal goed!
Heel Veel Liefs van Juffrouw Elsbeth.
Lezen in de zomervakantie- voorkom de
zomerdip!
In samenwerking met de bibliotheek
Schiedam, mogen alle leerlingen van Het
Windas deze zomervakantie een boek lenen
en meenemen naar huis. Voor de groepen 3
leerlingen zijn er zelfs zomertasjes gemaakt
met daarin boeken, die aansluiten op het
leesniveau van het kind. Deze krijgen ze in de
laatste schoolweek mee.
We hopen zo, dat de leerlingen lekker blijven
lezen in de vakantie. Is het boek uit dan kunt u
altijd met uw kind naar de “grote” bibliotheek
op de Korenbeurs gaan om daar een boek te
lenen. Heeft u daar nog geen pasje van, dan
maken ze die ter plekke gratis voor u!
De eerste schoolweek na de zomervakantie
moeten alle boeken weer ingeleverd worden,
zodat we de week daarna weer kunnen
starten met het uitlenen aan alle kinderen.
Nieuws van kinderopvang Mundo
Een hele vroege aankondiging zodat jullie je er
goed op kunnen voorbereiden, want
woensdag 14 september a.s. zijn alle locaties van kinderopvang, BSO tot peuterspeelzaal –
gesloten omdat wij voor al onze collega’s een
studiedag organiseren. Kinderopvang Mundo
zet zich graag in voor de gezondheid van onze
collega’s. De studiedag staat dit jaar dan ook
in het teken van bewegen! Je wordt er fit en
vitaal van, je weerstand neemt toe en je zit
lekkerder in je vel: sporten is in alle opzichten
een goed idee! Dat betekent wel voor jullie als
ouder(s) en/of verzorger(ers) dat je dan je
kind(eren) op deze dag niet naar de opvang
kunt brengen. De studiedag hoort volgens

onze voorwaarden al enkele jaren bij de
sluitingsdagen van Mundo. Kijk voor meer
informatie hierover op:
https://www.kinderopvangmundo.nl/praktisc
hezaken/voorwaarden-en-informatie
Mochten hier verdere vragen over zijn, dan
horen wij dat graag.
Nieuws van de kleuters
De afgelopen weken was er in iedere
kleuterklas een circus te vinden. Er werden
verschillende optredens bedacht, geoefend en
opgevoerd voor het publiek. De kinderen
vonden het prachtig om artiest te zijn. Naast
het plezier dat ze eraan beleefden, hebben ze
ongemerkt ook geoefend met presenteren.
Om op te kunnen treden heb je natuurlijk ook
publiek nodig. Vanuit de huishoek gingen de
kinderen een kaartje kopen bij het circus.
Aandachtig keken ze naar elkaars kunsten en
hebben ze op deze manier ook veel van elkaar
geleerd.
Gisteren was de
afsluiting van het
thema. Circus
Rotjeknor kwam langs
en het spektakel vond
in de Margriethal
plaats. De kinderen
hebben in de ochtend
alle disciplines
geoefend. Vervolgens
mochten ze zelf een onderdeel uitkiezen voor
het optreden. Na al het oefenen, onder
begeleiding van hulpouders en groep 8, kwam
er echt publiek. Vol trots lieten de kinderen
hun kunsten zien aan opa's, oma's, papa's en
mama's. Bij deze willen we alle hulpouders en
de kinderen van groep 8 bedanken voor alle
hulp deze dag!
We hebben ook het 100 dagen-rekenproject
afgesloten. Bij de 100ste dag was het feest. Het
was een geslaagde dag met allerlei leuke
activiteiten zoals cijferbingo op het
schoolplein.
Vorige week was helaas alweer de laatste keer
dat we gewerkt hebben in de moestuin. De
kinderen kregen allemaal een diploma voor
het harde werken én wat gezonds te snoepen.
Tijdens deze geslaagde en leerzame middagen
hebben we hulp gehad van meerdere ouders
bij het onkruid wieden, zaaien en dergelijke.

Ook deze ouders willen we heel erg bedanken
voor hun inzet!
Nieuws uit groep 1/2A
Berichtje van een trotse en beetje
sentimentele kikkerjuf.
Het zonnetje schijnt (af en toe) en de maand
juli is begonnen. Weer is er een fantastisch en
gezellig jaar voorbij! We hebben zoveel leuke
dingen gedaan en zoveel nieuwe dingen
geleerd. Kwamen kinderen een jaar geleden
nieuw binnen, nu gaan ze alweer naar groep
2. Van jonkies gaan ze nu de kar trekken en
behoren ze straks tot de “grote” kinderen. Het
groepje wat na de kerstvakantie is gestart,
blijft lekker nog een jaartje in groep 1. En dan
de laatste club kinderen, de huidige groep 2.
Deze gaan afscheid van ons nemen en
beginnen aan een nieuwe fase. Wat zal ik deze
kanjers gaan missen. Ik hoop dat ze nog vaak
komen knuffelen en kletsen.
Ook wil ik alle ouders hartelijk danken voor dit
fijne jaar. Voor de hulp die ik heb gekregen,
als ik erom vroeg. Voor de prettige sfeer en
samenwerking.
Degene die De Kikkers gaan verlaten, wens ik
heel veel plezier bij de nieuwe juffen. We
komen elkaar vast nog weleens tegen. Het
gaat jullie goed! Met de ouders die blijven, ga
ik nog een jaartje door. Het zal weer een
superfijn jaar worden, dat weet ik zeker.
Voor nu wens ik iedereen alvast een hele fijne,
zonnige en relaxte vakantie toe!!!
Liefs Miranda

Nieuws uit groep 3
Groep 3 ging met de tram en de bus op
schoolreisje naar Blijdorp. Hier een paar
reacties van groep 3 leerlingen:
Toby vond de krokodillen het leukst. Een
meneer ging de kleine krokodil in het
Oceanium voeren. Hij gaf een muis, maar hij

ging hem niet eten. Toby zag dat hij vol zat
door zijn dikke buik.
Ferre vond de kleur van de flamingo's zo mooi.
Ze kunnen wel rennen op 2 poten, maar ze
staan altijd op 1 poot.
Boaz en Seth vonden de amoerpanter
bijzonder. In Seths gedachten was hij alleen
veel groter dan in het echt. De panter kwam
bij het raam toen hij rondjes liep en dan keek
hij naar ze.
Anissa en Mads hebben lang bij de baby
bavianen zitten kijken op een bankje. Ze
waren zo schattig. 3 baby aapjes klommen
achter elkaar op de berg en sprongen steeds
eraf en dan vielen ze op elkaar. Ze waren aan
het stoeien en maakten koprollen. 1 kleintje
liep naar de moeder en ging wat drinken. Een
ander ging naar zijn opa en oma.
Noa en Janelle zijn in de binnenspeeltuin
geweest. Ze gingen van de glijbaan en gleden
van de vin van de walvis. Het was in de walvis
superdonker en de glijbaan ging supersnel.
Noa was ook met een paar kinderen op een
soort ijsblok onder de glijbaan, waar ze
‘ijsberen’ speelden.

Lex en Milan vonden de haaien in
het Oceanium het leukst. Ze gingen in een
soort tunnel met glas en dan zwommen ze om
hen heen. Ze zagen grote en kleine haaien en
sommigen zaten een soort van aan het raam
geplakt. Ze zagen ook een schildpad en een
grote megazeester.
Jacky en Jazzlyn vonden het jammer dat ze
niet alle dieren hebben kunnen zien, zoals de
rode panda, de kangoeroes en de panter.
Maar de giraffen gelukkig wel! Ze zijn zo
grappig door hun lange nek. Zelfs een kleine
giraf heeft een lange nek. Alles is lang en ze
hebben een hele lange paarse tong.
Nieuws uit groep 4A
De laatste nieuwsbrief alweer, wat was het
weer een jaar! Wij herinneren ons nog maar al
te goed hoe we onze groep ontmoetten met

de kennismakingsmiddag vorig jaar. Als je dan
bedenkt wat er allemaal is gebeurd en wat ze
allemaal wel niet geleerd hebben in 1 jaar...
Heel bijzonder altijd!
Na een onwijs leuke schoolreis in Blijdorp
gaan we woensdag het jaar nog een feestelijk
afsluiten. We hebben hier veel zin in, maar het
betekent ook een soort van afscheid.
We hebben een heel leuk jaar gehad.
Kinderen en ouders, BEDANKT!

Juf Charissa en meester Coen
Vrijwilligers gezocht voor onze
Windas bibliotheek
In onze schoolbibliotheek staan 4 ochtenden
per week (ongeveer 2,5 uur) 8 vrijwilligers
(hulp (groot)ouders) die ervoor zorgen dat alle
boeken weer op de juiste plek
staan en ze helpen met het
uitzoeken en inleveren van de boeken. Leuk
werk maar kost veel tijd. Heb jij een paar uur
in de week over en vind je het leuk om te
komen helpen, laat het ons weten.
De aanmelding gaat via Juf Thérèse van Veen
( t.vanveen@primoschiedam.nl).

Nieuws uit groep 6b
Wat een feest was het om voor het eerst in 2
jaar weer op schoolreis te gaan. De kinderen
hadden al heel wat voorpret gehad voordat
we op donderdagochtend de bus instapten.
Hoewel er slecht weer was voorspeld, heeft
de zon bijna de hele dag heerlijk geschenen.
De kinderen konden zich dus goed vermaken
bij alle waterattracties van Duinrell. We
hebben kletsnatte kinderen voorbij zien
komen, maar het zonnetje zorgde ervoor dat
alles snel opdroogde.
De kinderen hebben een heerlijke dag gehad
in Duinrell en moe en voldaan stapten we de
bus weer in voor de terugreis. En pas toen
ging het regenen!
Nieuws uit groep 7
De leerlingen in groep 7 hebben een
spreekbeurt gehouden over een land, stad of
beroep. Het doel van een spreekbeurt is dat
de leerling leert zelf informatie op te zoeken.
Wat je hierbij zult leren is om de belangrijke
informatie eruit te halen en om dit in het kort
samen te vatten. En natuurlijk leer je met een
spreekbeurt ook om te spreken voor een
groep. Sommige kinderen vonden het heel
leuk om te doen en anderen vonden het erg
spannend, maar ze hebben het allemaal goed
gedaan.
De leerlingen hebben een voorlopig advies
ontvangen. De school baseert dit voorlopige
advies onder andere op (toets)gegevens uit
het leerlingvolgsysteem en methodetoetsen.
Maar ook op gedrag, werkhouding en
motivatie. In groep 8 krijgen leerlingen het
definitieve advies. Dit advies bepaalt op welk
niveau een leerling zich kan inschrijven op een
school voor voortgezet onderwijs.
Wij hebben filosofische gesprekken gevoerd in
de klas over het onderwerp respect. Er is
huiswerk opgegeven zodat er thuis ook
gesprekken ontstonden over dit onderwerp.
Uit deze gesprekken kwamen mooie inzichten,
die gedeeld werden tijdens de lessen. Door
een klein debat te houden in de klas hebben
de kinderen kunnen ervaren hoe het is om
een argument te verzinnen bij een stelling
waarmee ze het niet eens zijn.

Nieuws uit groep 8
Aan het eind van groep 8 lijkt de tijd nog
harder te vliegen. Zeker met al die activiteiten
aan het eind van het schooljaar. Zo hebben we
vorige week meegedaan aan de sportdag voor
groep 8 met alle groepen 8 van stichting
Primo. Op drie locaties vond deze sportdag
plaats. In het zwembad was de glijbaan
favoriet, Krav Maga was het stoerste
onderdeel in de Groenoordhal en in de
Margriethal was de stormbaan helemaal het
einde. Een vermoeiende, maar sportieve en
gezellige dag was het resultaat.
De afgelopen periode stond in het teken van
de Tweede Wereldoorlog. De kinderen
hebben als werkstuk een lapbook gemaakt (
een soort minimuseum met informatie en
plaatjes) en hebben we gedichten gemaakt.
Deze gedichten hebben we voorgedragen bij
ons adoptiemonument aan de Plantage in
Schiedam. Hier hebben we ook bloemstuk
gebracht en een minuut stilte gehouden.
Behalve dit thema, hebben we natuurlijk ook
keihard gewerkt aan onze eindfilm. Alle
scènes gefilmd, dans en zang ingeoefend, de
clip opgenomen en zelf reclames gemaakt. Dit
alles wordt voor de kinderen en hun familie
vertoond in het Wennekerpand. Een
filmpremière op groot doek, hoe leuk is dat.
Als echte sterren zullen zij ook voor het eerst
hun film aanschouwen om daarna op school
te genieten van de afterparty. Het belooft een
spetterende avond te worden.

Hockey voor de jeugd
Aanstaande september starten we op HCS
weer met 4 gratis proeftrainingen hockey voor
jongens en meisjes van groep 3 t/m groep 8.

