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Kerstviering
Kinderen vrij
Kinderen vrij
Eerste schooldag 2018

Van de directeur
Een nieuw jaar valt zo halverwege een
schooljaar. Een prima moment om terug te
blikken. Daarom een impressie van de
hoogtepunten.
Wat hebben we allemaal gedaan? Wat
hebben we beleefd? En waar hebben we ons
over verwonderd?

- We wonnen de innovatieprijs van Schiedam
en starten na de kerstvakantie met het
buitenlokaal.
Onze bibliotheek is nu precies een jaar open!
- Onze app is gelanceerd.
- Er weer een heleboel ouders en opa’s en
oma’s bereid om te helpen.
- Er zijn twee nieuwe meesters bij op school.
- In de groepen 1/ 2 hadden we een circus.
- Ook zijn er vanuit heel veel verschillende
landen een frisbeefoto ingestuurd.
- Zo is onze ouderraad nu opgegaan in
klassenouders.
- We hadden een gruwelijk eng
Kinderboekenweek project
- Groep acht ging voor het eerst op kamp in
Otterlo.
- Hebben we een nieuwe methode Engels in
de bovenbouw.
Maar we hebben vooral veel geleerd op Het
Windas!
Namens Het Windas wens ik u prettige
kerstdagen, een zalig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar!
Nieuws uit groep 3
De kerstvakantie staat voor de deur en we
zijn alweer bij kern 5 aanbeland! Tot en met
kern 4 hebben de kinderen al 24 letters
geleerd. Nog maar 10 letters te gaan!
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie,
l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de
‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig.
Het zou fijn zijn als de kinderen in
de kerstvakantie oefenen met de software van
VLL. Ze krijgen ook een “leeskerstboom” mee
met verschillende leuke leesactiviteiten.

Nieuws van de kleuters
Langzaam is er een eind gekomen aan het
thema de speelgoedfabriek. De kleuters
hebben genoten van het ontwerpen, maken
en verkopen van speelgoed in hun eigen
fabriek. De laatste twee weken werd het
speelgoed min of meer vervangen door
kerstmateriaal. Kerstkaarten, kerstversiering
etc maken en te koop aanbieden in de zelf
gemaakte kerstwinkel werd het nieuwe spel.
Nogmaals dank aan alle ouders, opa's en
oma's voor alle hulp bij het timmeren. Het was
geweldig!
Nu zijn alle kleuters een tikje zenuwachtig en
kijken ze met spanning uit naar de
Kerstviering. Zeker voor de kinderen uit groep
1 een spannende onderneming.....in het
donker naar school en dan gaan
dineren.....voor de eerste keer.
Bij deze wensen wij alle kinderen en ouders
veel geluk en gezondheid in 2018

Nieuws van de bibliotheek
Op 5 december zijn we al weer een jaar open!
Met groot succes! De kinderen kijken elke
keer weer uit naar het bibliotheekbezoek. De
bibliotheek wordt draaiende gehouden door
hulp(groot)ouders. Helaas moesten een aantal
van onze vaste krachten stoppen vanwege
andere werkzaamheden. We zijn dringend op
zoek naar enthousiaste ouders, opa's of oma's
die ons team willen versterken. De bibliotheek
is geopend op dinsdagochtend en – middag en
op vrijdagochtend en-middag.Heeft u
interesse dan kunt u zich opgeven bij de
groepsleerkracht of bij juf Rosemarie van
groep 6b.

Spelletjesochtend groep ½ en groep 8
Afgelopen woensdag heeft groep 8 samen
met de kleutergroepen bordspelletjes
gespeeld. Één of twee kinderen uit groep 8
werden hierbij gekoppeld aan een groepje
kinderen uit de kleutergroepen. Het was
gezellig en leuk om te zien. De rest van de
foto's worden nog op Facebook geplaatst!
Windasapp
Vele ouders en andere belangstellenden
hebben de Windasapp al geïnstalleerd. Zo
kregen de ouders die de app geïnstalleerd
hadden een pushbericht dat ze hun kind
mochten ophalen vanwege het aankomende
noodweer. Ook ziet u leuk nieuws uit de groep
dat alleen te zien is door degenen die een
inlog hebben van de app. In maart 2018 zullen
we de rapportgesprekken plannen in deze
app.
Enkele ouders ervaren nog moeilijkheden met
het downloaden en installeren van de app.
Natuurlijk mag u altijd even langskomen,
samen komen we er wel uit!
Meester Harry

