
 

Van de directeur 
Op het moment dat deze nieuwsbrief 
verstuurd wordt, is het team van het Windas 
bezig met de eerste studiedag. ‘InWijken’ heet 
de eerste studiedag waarin we met collega’s 
onze wijk in kaart gaan brengen door alle 
aanwezige kennis en kunde te bundelen. 
‘Verbind de wijk voor het kind’ is hierin het 
uitgangspunt. Deze dag is de 4de gezamenlijke 
studiedag waar naast het primair onderwijs 
vanuit Schiedam, Vlaardingen en Maasluis, 
deze keer ook de wijkteams, de kinderopvang 
en Minters aanwezig zullen zijn. 
Op de tweede studiedag zullen wij onze 
opbrengsten analyseren. Zo bekijken wij de 
prestaties van onze leerlingen van het 
afgelopen half jaar. Aan de hand van deze 
evaluatie, maken we weer nieuwe plannen 
waarin we het juiste onderwijs voor uw kind 
beschrijven voor het komende half jaar.  
Na deze twee studiedagen start de 
voorjaarsvakantie.  
Fijne vakantie, we zien elkaar weer op 2 
maart! 
 
Beterschapsnieuws 
Ik wil graag laten weten, dat ik na een 
operatie en een periode van bestralingen, mij 
nu steeds beter voel. Het is fijn om steeds 
vaker 'gewoon' op school te zijn en ik word blij 
van alle lieve en warme reacties van de 
kinderen, ouders en collega's.  
Juf Bonnie 
 
 
 
 

Nieuws van de kleuters 
De afgelopen periode is er bij de kleuters 
gewerkt over het thema 1-1-2 de 
hulpdiensten. Wat hebben we hiervan 
genoten. We hebben in de klas en op de gang 
brandjes geblust, boeven gearresteerd en heel 
veel weekwoorden geleerd. We zijn zelfs bij 
een echte brandweerkazerne geweest, er is 
een wijkagent op bezoek geweest en de 
ambulance met verpleegkundige en brancard 
kwam in de klas. Kortom, we hebben heel veel 
gedaan en geleerd en kunnen nu gaan 
genieten van een heerlijke vakantieweek. 
Daarna starten we met een nieuw thema in 
het kader van de lente die eraan komt. 
Wij wensen iedereen een hele fijne 
voorjaarsvakantie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda 
20 februari   Nieuwsbrief nr. 7  
20 februari   studiedag. De kinderen zijn vrij.  
21 februari   studiedag. De kinderen zijn vrij.  
24 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie 
4 maart   spelletjesochtend groepen 1/2 & ouders 
6 maart   Rapporten mee 
9 t/m 13 maart  rapportgesprekken 
19 maart  Nieuwsbrief nr. 8 

Nieuwsbrief 20 februari 2020  

Jaargang 21 nr. 7 

 



 

 
 
 
 
Nieuws uit groep 3  
Nog niet zo lang geleden heeft groep 3 het 
letterfeest gehad, waarbij zij vierden dat alle 
letters zijn aangeleerd. De opkomst van 
ouders( en enkele grootouders) was geweldig. 
Inmiddels hebben wij deze week kern 7 
afgesloten waarbij ook nog de sch en ng is 
geleerd en er veel aandacht was voor 
samengestelde woorden zoals duikplank, 
zeilboot etc.  
Sinds 3 weken is ook groep 3 gestart met de 
nieuwe spellingsmethode Staal. Hierbij zijn nu 
al 2 categorieën  aan bod gekomen: de 
hakwoorden( en speciaalhakwoorden) en de 
zingwoorden. Vraagt u er maar eens naar bij 
uw kind. Wilt u er meer over weten, u bent 
altijd welkom voor meer informatie.  
 
Tafels in groep 4 
De kinderen van de groepen 4 hebben de 
tafels 1/2/3/4/5 en 10 aangeboden gekregen. 
Nu is het van belang om de tafelsommen te 
automatiseren. Hierbij heeft uw kind uw hulp 
nodig! Oefen thuis de tafels, hoe vaker de 
sommen geoefend worden, hoe beter de 
kinderen deze uit hun hoofd kunnen 
opzeggen. De kinderen hebben de kennis van 
de tafels nodig om vlot lastige sommen uit te 
kunnen rekenen.  
Er zijn tal van oefensites te vinden op internet 
en ook zijn er veel apps te downloaden. 
Genoeg om flink te oefenen! 
 
 
Basketbaltoernooi woensdag 22 januari 2020 
Van groep 8A deden elf van de vijfentwintig 
kinderen mee aan het basketbaltoernooi, een 
goede opkomst! Daarnaast kwamen er nog 
twee kinderen ons aanmoedigen. We 
speelden in een poule van vier teams. De 
eerste wedstrijd speelden we tegen groep 8B  
en dit was een spannend potje. We kwamen al 
snel met 2-0 voor, maar verzuimden om meer 
punten te scoren. We hadden kansen zat! 
Hierdoor kwam groep 8B goed terug in de 
wedstrijd en stond het een hele tijd gelijk met 
2-2. Aan het eind van de wedstrijd maakte 8B 
de winnende en verloren we de eerste 

wedstrijd met 2-4. Onze groep speelde goed 
en het was een spannend potje! 
 
De tweede wedstrijd speelden we tegen een 
team van Kethel. Dit was een erg goede ploeg! 
Lang wisten we de stand op 0-0 te houden, 
maar in de allerlaatste seconde scoorde 
Kethel de 2-0 en verloren we helaas de 
tweede wedstrijd ook.  
 
De laatste poulewedstrijd speelden we tegen 
een ploeg van Blink. Dit was een open 
wedstrijd en het leek wel alsof alles wat wij 
gooiden erin ging! We wonnen de wedstrijd 
met 9-0, want Mehdi had een mooie 
driepunter gescoord! 
 
Met de overige gespeelde wedstrijden leek 
het erop dat het toernooi er voor 8A op zat, 
want 8B had één wedstrijd gewonnen, één 
verloren en één wedstrijd gelijk gespeeld. 
Echter was er een stand verkeerd 
doorgegeven waardoor het gelijkspel als 
verliespartij genoteerd stond. Toen de finale 
omgeroepen werd, hoorden wij dat wij de 
finale zouden spelen tegen Kethel. We zijn het 
nog na gaan vragen, maar dit was echt zo 
volgens de leiding.  
Zo kwamen wij door toeval in de finale terecht 
tegen Kethel en speelden we goed. Helaas was 
Kethel wederom een maatje te groot en 
verloren we de wedstrijd. Uiteindelijk hebben 
wij de tweede prijs behaald op het 
basketbaltoernooi.  
Het was een geslaagde middag! 
 

 
 

Goede doel groep 8 
Statiegeld ophalen voor het goede doel 
De afgelopen weken hebben drie kinderen 
(Sofia, Mees en Wiep) uit groep 8A op eigen  



 

 
 
 
 
houtje een actie opgezet om geld op te halen 
voor een goed doel. Ze waren namelijk erg 
geschrokken van de gevolgen van de 
bosbranden in Australië en ze wilden graag 
helpen. Ze hebben in de klas een presentatie 
gegeven over hun actie en ze hadden een 
boekje gemaakt om hun actie uit te leggen 
wanneer zij langs de deuren gingen. Voor hun 
actie haalden zij lege statiegeldflessen op en 
leverden deze in bij de supermarkt. De 
opbrengst komt ten goede van Australië. Deze 
kanjers hebben alles zelf georganiseerd en 
hebben uiteindelijk 143,55 euro opgehaald. 
Goed gedaan! 

 

 
 
Handbaltoernooi jongens gr. 6 5 februari 
 Woensdag 5 februari waren Sem, Levi, 
Bjorn, Zoe,Ryan, Alihaydar, Dilara en Yessenia 
er klaar voor om te gaan handballen. We 
moesten 3 wedstrijden spelen. De eerste 
wedstrijd was tegen de Kethelschool. De 
meiden en jongens gingen er fanatiek tegen 
aan en we wonnen de wedstrijd. De tweede 
wedstrijd, tegen de Klinker, verloren we, maar 
er werd goed gespeeld. Ook de derde 
wedstrijd, tegen de Regenboog verloren we, 
maar jullie waren wel heel sportief. Goed 
gedaan allemaal.  
 
Oproep voor tuinouders/opa’s/oma’s.  
 Dinsdag 17 maart willen wij weer met de 
kleuters starten met tuinieren. Hier hebben 
wij hulp van ouders/opa’s/oma’s bij nodig. De 
tuinmiddag is van 13.15-15.00 uur. Ieder keer 
zijn er 2 kleutergroepen aan de beurt. Wij 
gaan van alles inzaaien, onkruid wieden, 
beestjes zoeken en natuurlijk bij de konijnen 

kijken. Heeft u een uurtje of een middag tijd, 
geeft u zich dan op bij de leerkrachten van de 
groepen 1/ 2.  
 
Kunstenaars 
De komende weken staan in de groepen 8 in 
het teken van kunstenaars. Alle kinderen 
houden een spreekbeurt over een kunstenaar 
naar keuze. We hebben aan de hand van dit 
thema diverse creatieve opdrachten bedacht.  
Na de vakantie gaan we hier mee verder. 
 

 
 

 
 
Advisering groepen 8 
De afgelopen weken hebben de kinderen uit 
groep 8 hun definitieve advies gekregen. Het 
advies is gebaseerd op de gehele 
schoolloopbaan van de leerling. Dit doen we 
om tot het juiste advies te komen waar de 
leerling de grootste kans van slagen zal 
hebben. Er wordt gekeken naar alle 
citoresultaten, het beeld in de klas, de 
rapporten, natuurlijk het kind zelf en de NIO-
toets die begin dit schooljaar is afgenomen. 
De adviezen worden altijd gemaakt door een 
grote groep leerkrachten, de intern begeleider 
en de directeur.  
 



 

 
 
 
 
Dit advies kregen de kinderen in een gesprek 
samen met hun ouders en de leerkracht. 
Met dit definitieve advies gaan de ouders hun 
kinderen inschrijven op een voortgezet 
onderwijsschool. 
 
Verslag van ons EcoTeam 
door onze reporter Jasper (groep 6).  
 
Ecoschool is een team van kinderen dat mee 
mag denken over hoe de school duurzamer 
ingericht kan worden. 
Er zijn twee of drie kinderen uit de groepen 5  
t/m 8 die bij het EcoTeam zitten. Dat zijn dit 
schooljaar: Liam, Tibbe, Marijn, Luca, Evie, 
Megan, Pleunie, Evelien, Ajdin, Mehdi, Joris en 
Colin. 

 
Het EcoTeam bedenkt steeds een plan om de 
school duurzamer te maken. Nu is een plan 
bedacht voor het onderwerp hygiëne. 
Alle kinderen hebben in tweetallen een wc 
poster gemaakt met regels over hoe je je 
moet gedragen op de wc. De kinderen laten 
de posters zien aan hun eigen groep en aan de 
kleuters en groep drie en vier. De kinderen 
hebben de posters ook aan juf Mariëlle laten 
zien. Juf Mariëlle heeft een bedrijf gebeld, na 
de meivakantie komen er nieuwe vloeren en 
wc-brillen. 
Een ander onderwerp waar het EcoTeam mee 
bezig is, is het vergroenen van de school. 
Iedereen zal weleens van de 
eikenprocessierups gehoord hebben, mezen 
eten de eikenprocessierupsen op. De school 
heeft mezenkasten gekocht, groep vier mag 
de mezenkasten beschilderen. Als ze 
geschilderd zijn, worden ze opgehangen. 

Hopelijk trekken de kasten mezen aan en eten 
de mezen de eikenprocessierupsen op. 

 
Binnenkort is de ecoscan. Dat houdt in dat het 
ecoteam met een computer door de school 
loopt en ze op deze manier aangeven wat 
beter kan. 
Trouwens elke keer als de bijeenkomst van de 
ecoschool is geweest, komt er een verslag. 
 
 
 
 


