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Jaargang 20 nr. 7
Agenda
8 februari
13 februari
21 februari
22 februari

studio Plu!s uitzending groep 6 op SchieTV
spelletjesochtend groepen 1/2 - ouders
Nieuwsbrief nr. 8
Kinderen vrij (studiedag)

Voorjaarsvakantie (inclusief lesvrije dag):
vrijdag 22-02 t/m vrijdag 01-03-2019

Van de directie
We bestaan dit schooljaar 40 jaar en dat gaat
een groot feest worden! Vorige week hebben
we de eerste bijeenkomst gehad met de
lustrumcommissie. Het zal niet alleen feest
zijn voor onze kinderen maar ook een feestje
voor onze ouders en oud-leerlingen. Een grote
organisatie. Gelukkig is er hulp van een flink
aantal klassenouders.
Staking
Deze week staken de schoolleiders omdat het
zoeken naar vervanging heel veel tijd en
energiekost. En vaak wordt er ondanks deze
inspanningen geen vervanging gevonden. Ik
ervaar als leidinggevende vaak ook een
moreel dilemma om andere teamleden extra
te belasten om klassen maar niet naar huis te
sturen.

Het lijkt voor ouders misschien alsof Het
Windas geen last heeft van het lerarentekort,
maar dat is natuurlijk niet zo. We doen
gewoon ons uiterste best om klassen niet,
zoals op veel andere scholen ook in Schiedam,
naar huis te sturen. De situatie is ook bij ons
op school steeds minder houdbaar.

Jaarplanning 2019/2020
De vakantieplanning voor volgend schooljaar
is in de maak. Veel ouders willen al weten hoe
vakanties gaan vallen, hoeveel herfstvakantie
weken er zijn, waar de studiedagen voor
vakanties vallen enz. Deze planning moet
afgestemd worden met de andere scholen in
de regio, vervolgens met de Primoscholen,
daarna moeten onze nascholingwensen er in
verwerkt worden en als laatste gaat hij nog
langs de MR. Omdat de meeste vragen nu
over de herfstvakantie gaan wil ik alvast de
vaste week hiervan publiceren in de
nieuwsbrief: 21-10-‘19 t/m 25-10-‘19. Zodra
de vakantieplanning in de MR vastgesteld is
zullen we een publicatie doen in de
nieuwsbrief.
Even voorstellen
Mijn naam is Nanja Bakker en ik ben 32 jaar
oud. Na de kerstvakantie ben ik begonnen in
groep 3A op Het Windas. Maar dit is niet mijn
eerste kennismaking met deze school.
Ongeveer 6 jaar geleden heb ik hier met veel
plezier een jaar stage gelopen in de groepen 3
en 6. De jaren daarna heb ik op een
basisschool in Maassluis verschillende
groepen gedraaid, om vervolgens met veel
enthousiasme weer terug te kunnen komen
op Het Windas.
Ik woon zelf ook in Schiedam met mijn man en
twee dochters: Catoo van 4 en Juul van bijna 2
jaar. In mijn vrije tijd ben ik graag op stap met
mijn familie en vrienden. En ik probeer braaf

elke week te sporten, al heb ik ook een reeks
aan afzegsmoesjes.
Halverwege een schooljaar instromen voelt
wat onwennig, maar van het team en de klas
heb ik een warm welkom gekregen. Ik ga dan
ook met plezier naar school. Mochten er
vragen zijn, loop gerust bij mij langs. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en
woensdag.
Groetjes, Nanja Bakker
Nieuws van de groepen 1/2
Bij de kleuters zijn we alweer een paar weken
bezig met het thema "We gaan naar de
dokter". De doktershoeken worden druk
bezocht, er worden medicijnen gemaakt en bij
de apotheek kunnen de medicijnen worden
gekocht. Er wordt ook geëxperimenteerd met
het meten van allerlei lichaamsdelen en de
kinderen spelen het prentenboek van "Kikker
is ziek" na. Ook zijn de kleutergroepen vorige
week naar het CJG geweest om te kijken hoe
de verpleegkundigen daar baby's meten en
wegen. Ook onze eigen knuffels kregen een
prikje tegen allerlei ziekten.
Ondertussen was ook de voorleesweek
begonnen en werden de groepen druk
bezocht door ouders, grootouders, kinderen
uit andere groepen en soms een andere juf of
meester. Leuk hoor al die voorleesmomenten.
Bij de kleuters wordt ook iedere week op twee
momenten gegymd. Het is fijn als u uw kind
op deze dagen niet al te ingewikkelde kleding
aangeeft, zoals skinny broeken die niet echt
lekker aan- en uitgaan, of veterschoenen die
tot boven de enkel vast zitten. U helpt uw kind
en ons daar mee.

Schaakdiploma’s gehaald!
Wat een mooi resultaat vandaag: alle
kinderen die hun schaakexamen hadden,
hebben dit gehaald! Meester Ruud Fontijn
was vanochtend al vroeg op school om in alle
rust bij de kinderen hun examen af te nemen.
Bij terugkomst in de klas hoorden we hier en
daar dat het best moeilijk was… En wat een
geweldig resultaat dan dat een eerste groep
schakers het officiële diploma onder het
toeziend oog van een afgevaardigde van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond in
ontvangst mocht nemen!
Goed gedaan! En gefeliciteerd! We hopen dat
we in de toekomst nog veel meer leerlingen
hiermee blij kunnen maken!

Nationale voorleesdagen
De afgelopen weken waren de Nationale
Voorleesdagen in Nederland. Op Het Windas
was dat in alle klassen goed te merken. Op de
eerste dag al werden alle klassen voorgelezen
door een andere leerkracht dan ze gewend
zijn en was er een boekenmarkt van Post
Scriptum.
Voor de rest van de dagen had elke klas zelf
gastvoorlezers geregeld. Bekende en minder
bekende Nederlanders kwamen op bezoek om
de kinderen voor te lezen uit een leuk of
spannend voorleesboek. Zo heeft groep 4 de
trainer van eredivisie voetbalclub Excelsior,
Adrie Poldervaart op visite gehad. Groep 3 de
wijkagent en bij Groep 6, 7 en 8 kwam
Wethouder Duncan Ruseler langs. Ook
kwamen er nog in een aantal groepen
voetbalspelers van Sparta voorlezen uit een
voetbalboek.
Groep 8 had zelfs een soort van
voorleesmarathon. Elke dag las er een ander
speciaal iemand voor. Zo kwamen o.a oud-

ijsberen gemaakt door groep 6

directeur meester Jan, Harry Potter en onze
bibliotheekconsulente een keer hun
voorleeskunsten vertonen.
Behalve al deze bekende Nederlanders waren
er ook een hoop ouders en grootouders die
kwamen voorlezen uit een zelf meegenomen
boek. Al met al hele geslaagde dagen!
Studio Plu!s groep 6
De afgelopen week hebben de kinderen van
groep 6 meegedaan aan het Project Studio
Plu!s. Samen met de mensen van de Kleine
Ambassade maken de kinderen 2 echte
televisieafleveringen van het Schiedamse
kindertelevisieprogramma Studio Plu!s. In dit
programma laten elke week andere kinderen
zien wat hen bezighoudt. Alle kinderen
hebben een rol gekregen en moesten als
echte acteurs voor de camera. Spannend en
superleuk tegelijk. De kinderen moesten zelf
zorgen voor de kleding en rekwisieten. Onze
afleveringen gaan over de nationale
vogeltelling en Roald Dahl. Het resultaat van
de opnames is te zien op Schietv op vrijdag 8
en 15 februari. Ook te zien op het YouTube
kanaal van studio Plu!s. Wij zijn heel
benieuwd.
Vogelexcursie groep 6
Groep 6 is afgelopen week op vogelexcursie
geweest. In het N.M.E.-centrum stonden er
allerlei activiteiten over vogels klaar. Met de
microscoop uilenballen bekijken,
vogelgeluiden herkennen en reuze
ganzenbord bijv. Behalve de
binnenactiviteiten mochten de kinderen ook
gewapend met een verrekijker naar buiten
toe. Het was prachtig weer. In het zonnetje
zijn er heel veel vogels gespot: roodborstjes,
koolmeesjes, merels en zelfs een specht
hebben de kinderen ontdekt.
Tijdens de pauze werden de kinderen ook nog
‘getrakteerd’ op echt vogeleten: een lekker
hapje wormen! Een heleboel stoere kinderen
vonden het nog lekker ook. Een beetje
nootachtig.
Het was een erg leuke en leerzame ochtend.

Één-tegen-allen
Afgelopen donderdag kregen wij bezoek van
Lonneke van de bibliotheek. Allereerst kwam
zij voorlezen in het kader van de Nationale
Voorleesdagen, maar er was nog een reden
dat ze er was. Groep 8 werd namelijk
uitgedaagd om 48 opdrachten met betrekking
tot boeken, lezen en de bibliotheek te
voltooien. Dit moeten wij doen vóór
donderdag 20 februari.
Wanneer het de klas lukt, kijken we een
boekverfilming in de klas en trakteert Lonneke
ons op popcorn. Halen we het niet om alle
opdrachten op tijd te voltooien, maken wij
een boekentrailer voor Lonneke. Inmiddels
zijn we een week verder en zijn we ongeveer
op de helft met de opdrachten.
Om de uitdaging officieel te maken, heeft
Amina namens groep 8 een heus contract
getekend.

Wij gaan de uitdaging aan met Lonneke van de
bibliotheek!

Basketbaltoernooi
Op woensdag 23 januari hebben twee teams
uit groep 8 deelgenomen aan het
basketbaltoernooi, dit waren in totaal 14
kinderen (van de 29!). We waren dus goed
vertegenwoordigd. Daarnaast kwamen
meerdere kinderen uit de klas de teams
aanmoedigen gedurende het toernooi.
Het was een gezellige, sportieve middag en de
kinderen hebben goed gespeeld.

