
 

Van de directeur 
Wat fijn dat we steeds weer wat meer mogen. 
Versoepelingen worden sneller doorgevoerd, 
steeds minder positieve coronabesmettingen 
en zelfs op vakantie gaan is weer mogelijk.  
Goed om in deze tijd nog eens te benadrukken 
dat wij het protocol basisonderwijs volgen.  Dit 
protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV 
Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met 
BOink, BMK, BK, Vivis en Siméa. Dit protocol is 
gebaseerd op nadere adviezen van de 
betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst 
door het RIVM. 
Het laatste protocol is van 19 mei 2021 en is 
te vinden op de website en in de Windasapp.  
Wij hopen snel dat de versoepelingen vertaald 
worden naar een nieuw protocol. Hopend dat 
dit nieuwe protocol ook voor het 
basisonderwijs de nodige versoepelingen zal 
hebben. We zullen nog even geduld moeten 
hebben.  
 
Even stoppen met de auto voor de school 
Wij staan voor de veiligheid van uw kind(eren) 
op Het Windas. Om deze veiligheid te bieden 
maken we afspraken. Een van de afspraken is 
dat u niet mag stoppen op de weg voor school 
(beide locaties) om uw kind even snel uit de 
auto te laten gaan. Dit zorgt voor onveilige 
situaties. Wij spreken hier regelmatig ouders 
en of verzorgers op aan, dat wordt door velen 
gewaardeerd. Helaas zorgt het ook voor 
discussies met ouders die denken dat ze die 
ene keer wel de uitzondering kunnen zijn.  
Als iedereen denkt dat ze voor een keer de 
uitzondering mogen en kunnen zijn, moeten 
wij elke dag twee of drie mensen aanspreken. 
We zijn de discussies zat. Voordat we 
beginnen met lesgeven zijn we de helft van 
onze energie al kwijt aan de ouders die 

denken dat ze wel even mogen stoppen voor 
school.  
Ga op tijd van huis, parkeer in de 
parkeervakken en mocht je een keer te laat 
zijn, dan stoppen we niet voor school, maar 
houden we ons aan de afspraken en komen 
we die ene keer per jaar te laat, maar wel 
veilig op school.  
 
Moestuintafels  

In de schooltuinen achter de school hebben 
we sinds kort 8 prachtige moestuintafels 
staan. De afgelopen weken zijn de kleuters al 
druk bezig geweest om de moestuinbakken te 
vullen. De bakken zijn gefinancierd door de 
gemeente en onze stichting 
Windas Friends Forever, die onze school 
ondersteunt met 
activiteiten en  projecten zoals deze.  
https://www.windasschiedam.nl/praktische-
zaken/windas-friends-forever/ 
 
Afscheid  
Juf Simone gaat ons verlaten. Zij zal volgend 
jaar niet bij ons op school terugkeren. Ze heeft 
besloten om heel iets anders buiten het 
onderwijs te gaan doen. We wensen haar heel 
veel geluk en succes bij het vinden van een 
leuke baan die bij haar past.    
  

Agenda 
29 juni       Studiedag  

donderdagmiddag 15 juli t/m vrijdag 27 augustus Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen) 
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Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 
2021 -2022  
Studiedag: 
woensdag 15-09-2021 
 
Herfstvakantie: 
maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10-2021 
 
Studiedag: 
woensdag 10-11-2021 
 
Sinterklaasviering (’s middags vrij): 
vrijdag 3 december 2021 
 
Kerstviering: 
woensdag 22-12-2021 (12.00 uur vrij; eind van 
de middag/begin avond kerstviering) 
 
Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen): 
vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022 
 
Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag): 
vrijdag 25-02 t/m vrijdag 04-03-2022 
 
Goede Vrijdag: 
vrijdag 15-04-2022 
 
Tweede Paasdag: 
maandag 18-04-2022 
 
Meivakantie: 
maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05-2022 
 
Hemelvaartvakantie: 
(inclusief studiedagen): maandag 23-05 t/m 
vrijdag 27-05-2022 
 
Tweede Pinksterdag: 
maandag 06-06-2022 
 
Studiedag: 
dinsdag 21-06-2022 
 
Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen): 
donderdagmiddag 07-07 t/m vrijdag 19-08-
2022 
 

  
  

  
Meet en greet met Sanne Rooseboom  
De groepen 5 hadden onlangs 
een heuse VIP in de klas. 
Niemand minder dan de 
schrijfster Sanne Rooseboom 
kwam op bezoek in de klas.  Ze 
is bekend van de boeken over 
“Jippie, een humeurig 
sprookje” en “Het ministerie 
van oplossingen”.  
 

De schrijfster kwam ons van alles vertellen 
over de boeken die ze geschreven heeft, hoe 
het is om schrijfster te zijn en ze las zelfs nog 
een stukje voor uit een van haar bestsellers. 
De kinderen mochten al hun vragen stellen en  
hebben er veel van opgestoken. Als klap op de 
vuurpijl kregen ze ook nog eens allemaal een 
echte handtekening! Bedankt Sanne, het was 
erg leuk!  
  
Nieuws van de groepen1/2 

Bij de kleuters zijn we net begonnen met het 
laatste thema van dit schooljaar. “We gaan op 
vakantie”. We hebben afgelopen week met de 
kinderen geïnventariseerd wat we willen gaan 
doen. Een camping maken? Huisjes verhuren? 
Naar het strand? Het kan allemaal. Nu worden 
er spullen verzameld om dit te realiseren. 

Verder spelen ze met allerlei speelgoed over 
de vakantie, zoals Playmobil en bouwen ze 
hotels en vakantiehuisjes van Lego en Duplo. 
Ook rijden ze met de auto naar de 
accommodatie, waar ze inchecken bij de 
receptie. Allemaal woorden die ze leren met 
de weekwoorden. Ook is er een verteltafel in 
de klas. De kinderen spelen dan een bepaald 
prentenboek na en de klas kijkt en luistert en 
geeft na afloop feedback.  
 
 



 

 
 
 
 
 

Voor de groep 2-kinderen zijn het de laatste 
weken bij de kleuters, dus er wordt ook nog 
hard geoefend met cijfers, letters en 
klankspelletjes en oefenen ze een 
schrijfpatroon, zodat ze straks helemaal klaar 
zijn voor de spannende overgang naar groep 
3. Natuurlijk zijn we ook nog steeds bezig met 
ons 100-dagen telproject en wachten we in 
spanning af tot we de 100 halen, want dan is 
het feest! 
Kortom, nog genoeg te doen en te vieren deze 
laatste maand. 
 
Nieuws uit groep 6, 6/7 en 7 
Presentatiespanning….. 
De kinderen van groep 6 houden dit jaar een 
boekbespreking en de leerlingen uit groep 7 
een spreekbeurt. Ondanks de goede 
voorbereidingen vinden veel kinderen het 
toch wel spannend….. we hebben al veel 
mooie presentaties gezien. Het is duidelijk dat 
er veel tijd aan besteed wordt, goed om te 
zien!  

 
 

 
 
Verder spannend (naast alle spreekbeurten): 
volgende week krijgen alle leerlingen uit groep 
7 het voorlopig advies. Hiermee kunnen 
kinderen en ouders zich vast oriënteren op het 
voortgezet onderwijs. 
 
Nieuws uit groep 8 
WOII 
De afgelopen weken hebben we in groep 8 
gewerkt aan het thema de Tweede 
Wereldoorlog. Geïnspireerd door 
verschillende gedichten over de oorlog, 
hebben de kinderen zelf gedichten 
geschreven. Deze gedichten hebben we 
voorgedragen bij ons geadopteerde 
bevrijdingsmonument in de Plantage in 
Schiedam. Groep 8 heeft laten zien dat zij de 
herdenking aan de Tweede Wereldoorlog 
levend houden. De gedichten waren mooi en 
soms zelfs ontroerend.  

 
 



 

 
 
Kamp 
Na lang wachten stond daar dan eindelijk het 
kamp voor de deur. Op de fiets zijn we 
vertrokken naar het zonovergoten 
Oostvoorne. Deze week hebben we genoten 
van bos, zon, zee, strand en spel. Uiteraard 
was er ook een heuse spooktocht en 
sfeervolle bonte avond. Moe maar voldaan 
keerden we vrijdag weer terug naar Schiedam 
met een rugzak vol prachtige verhalen. Het 
Windas, de tijd van je leven! 
 

 
 

 
 

 
 
Op dit moment werken we toe naar een 
prachtig afscheid en zijn we druk bezig met de 
eindfilm. Volgens diverse recensenten zit er 
een flink aantal topacteurs en -actrices tussen. 
Dat belooft wat voor de filmpremière.   
 
 
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. 
 
 
 
 
 


