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Van de directeur
Voor de studieweek hebben we het
thuisonderwijs afgesloten. Mede namens het
team wil ik alle ouders bedanken voor het
thuis lesgeven, de flexibiliteit en de positiviteit
die we als school de afgelopen maanden
ervaren hebben.
Fijn dat we maandag weer met de hele klas
gaan werken, al zal iedereen wel even moeten
wennen aan de nieuwe schooltijden.
We gaan in ieder geval tot de zomervakantie
werken met 5 gelijke dagen en met
verschillende aanvangstijden. Ook blijven we,
zeker tot de zomervakantie, gebruik maken
van de verschillende ingangen.
Ik vraag u nogmaals de informatie hierover
goed door te nemen voor a.s. maandag.
Dat we door de omstandigheden een
vervroegd pensioen van juf Betty hebben,
doet ons allemaal wel iets. Voor iedereen
even schrikken, maar juf Betty legt het zoals
altijd netjes uit, deze keer in een brief aan ons
allen. Bedankt juf Betty, we gaan je missen!
Beste ouders en kinderen,
Tja...het zal inmiddels opgevallen zijn dat ik
(juf Betty van groep 3) niet voor de klas sta. De
kinderen hebben al een kaart gestuurd met
hele lieve reacties op mijn afwezigheid,
waaruit blijkt dat ze me missen. En
ja…natuurlijk mis ik ze ook. En nee…ik ben niet
ziek!
Graag hou ik dit zo. I.v.m. de huidige toestand
voelde het idee om weer voor de klas te staan
niet goed. Zeker niet straks met een volle klas.
Dit omdat ik om meerdere redenen extra risico
loop op complicaties bij een eventuele
besmetting met COVID-19. In goed overleg
met Mariëlle en het Primo bestuur is
overeengekomen dat ik tot de zomervakantie

organisatorische en administratieve taken
verricht. Deze kan ik thuis doen.
Een en ander heeft me wel aan het denken
gezet. Natuurlijk voel ik me hierdoor bezwaard
t.o.v. mijn kinderen en collega’s. In het
bijzonder juf Alexandra, mijn duocollega. Ook
met het oog op eventuele toekomstige
ontwikkelingen rond de coronatoestand, heb
ik het besluit genomen om niet meer voor een
dilemma te staan: Risico lopen of wéér niet
voor de klas te staan. Ik ga met vervroegd
pensioen!
Persoonlijke omstandigheden spelen hierbij
zeker ook een rol. Ook mijn man is door deze
crisis geraakt en daarom nemen we samen ons
pensioen op.
Na 43 jaar met heel veel plezier in het
onderwijs gewerkt te hebben, komt er nu dus
op een vreemde en onverwachte manier een
einde aan. Ik ga zeker de kinderen, collega’s en
het werk missen; het was zo lang een
belangrijk onderdeel van mijn leven. Toch sta
ik volledig achter dit besluit.
Er is nog zoveel meer…Mijn familie, kinderen
en kleinkinderen. In oktober verwacht ik mijn
tweede kleinkind en kijk uit naar het moment
dat het weer veilig is om op te gaan passen!
Het Windas was de laatste school in een lange
carrière in het basisonderwijs op diverse
scholen. Ik had me geen
fijnere school kunnen
wensen om mijn laatste
onderwijsjaren door te
brengen!
Dank je wel lieve
kinderen, ouders………en
natuurlijk collega’s!
Juf Betty
Juf Betty: Eerste school, Jacintha
kleuterschool, 1977

Overblijf
Het 5 gelijke dagen naar school gaan betekent
ook dat er tot de zomervakantie geen overblijf
zal zijn. Wel zullen we in de komende weken
eventuele tegoeden en tekorten met u als
ouder verrekenen.
Juf Megan
Juf Megan is tijdens de thuiswerkperiode met
zwangerschapsverlof gegaan. Nadat de school
weer gedeeltelijk openging, hebben de
klassenouders van groep 4a geld ingezameld
voor een cadeau. Juf Megan vond het heel
mooi om de babygym als cadeau van de
kinderen en de ouders te krijgen. Kinderen,
ouders en teamleden wensen haar een prettig
zwangerschapsverlof en zien haar weer na de
Herfstvakantie terug op Het Windas!

Veel kinderen konden niet wachten totdat ze
eindelijk hun spreekbeurt zouden kunnen
houden. We hebben het dit schooljaar
uiteindelijk anders dan anders gedaan. De
kinderen hebben thuis hun spreekbeurt
voorbereid, geoefend en opgenomen. Daarna
hebben we ze in Google Classroom van groep
6 gezet, zodat alle klasgenoten ze konden
bekijken. Daar worden ook complimenten en
tips geven. Wat hebben we al leuke
spreekbeurten gezien! Veel kinderen doen het
vanuit de huiskamer, maar we hebben ook
een spreekbeurt vanuit de natuur gehad. De
kinderen hebben vaak heel veel materiaal
verzameld en laten dat zien. Of ze laten een
kort filmpje zien om hun onderwerp te
verduidelijken.

We zijn erg trots op de resultaten en kunnen
niet wachten op de rest van de
spreekbeurten!

Groep 4A
Daar juf Megan van haar zwagerschapsverlof
geniet, heeft groep 4a twee andere
leerkrachten tot het eind van het jaar. Op
Maandag, donderdag en vrijdag staat juf
Saskia voor de klas, op dinsdag en woensdag
verzorgt meester Harry de lessen in groep 4a.
Juf Simone is ook op dinsdag, woensdag en
donderdag in de groep aanwezig.
Spreekbeurten groep 6
De kinderen in groep 6 hadden in februari
afspraken gemaakt wanneer ze een
spreekbeurt zouden houden. Door de
coronacrisis en het bijkomende
thuisonderwijs, liep dat allemaal even anders.

Groep 7-nieuws
Ineens was het dan zover, 16 maart gingen
alle scholen dicht en waren de kinderen uit de
klas! Als ik nu terugdenk aan de gehele
situatie denk ik met gemixte gevoelens hierop
terug. Het was in eerste instantie heel vreemd
en vervelend om dicht te zijn. De laatste
boekbespreking die nog gepland stond kon
niet meer doorgaan en nog veel meer zaken
die ineens niet meer konden. Toen begon de
hele thuiswerkperiode. Ik keek er tegenop,
maar toen ik zag hoe ouders dit oppakten,
veranderde ik van mening... Het werk wat
thuis verzet werd, de creatieve opdrachten die
gemaakt werden, de challenges die de
leerlingen deden, zelfs 1 aprilgrappen werden
online gedeeld. Heel leuk!
Daarna het online lesgeven, toen zagen we
elkaar weer, heel fijn! Ook al was het maar 45

minuten... Maar wel een kleine stap in de
goede richting.

De laatste weken in halve klassen waren heel
fijn, voor veel kinderen en voor mij ook! Het is
fijn om elkaar weer in het echt te zien. Om
samen dingen te leren en sneller, beter of
handiger in iets te worden. Je ziet kinderen
genieten van het contact met klasgenootjes
en het plezier dat we weer samen maken, ook
al moeten we nog een hoop leerdoelen
behalen.
Ik kijk uit naar de komende periode met een
volle klas! We gaan zeker nog serieus aan de
slag, maar we gaan ook langzamerhand een
succesvol jaar afsluiten! Tot snel!
Meester Coen

Nieuws van de groepen 8
De afgelopen weken zijn zoals jullie weten
anders verlopen dan we op voorhand dachten.
Er is daarom ook een hoop anders gegaan
deze periode. De landelijke centrale eindtoets
is komen te vervallen, het afscheid van de
groepen 8 wordt anders ingevuld en tal van
andere praktische zaken liepen anders.
Ondertussen zijn alle kinderen van groep 8
ingeschreven op het voortgezet onderwijs.
Hieronder kunnen jullie lezen over enkele
andere voorbeelden.
Afronding spreekbeurten
In maart waren we in de groepen 8 begonnen
met de spreekbeurten. De kinderen hadden
een 'een vrije keuze met kaders' voor het
onderwerp. Het kader was dat degene over
wie de spreekbeurt ging een kunstenaar
moest zijn.
Er zijn veel kunstenaars besproken, enkele
voorbeelden zijn Vincent van Gogh en
Rembrandt van Rijn, maar ook kunstenaars als
Hergé (de bedenker van Kuifje) en de tv-

schilder Bob Ross zijn de revue gepasseerd. In
de spreekbeurten hebben de kinderen het
gehad over het leven van de kunstenaar,
zijn/haar belangrijkste werken en de
kunststroming waartoe de kunstenaar
behoorde.
We lagen in maart lekker op schema en
hadden nog een week vol geplande
spreekbeurten te gaan. Maar dat
veranderde.... Premier Rutte verklaarde in de
persconferentie dat de scholen dicht gingen
en dat er thuisonderwijs georganiseerd ging
worden.
We hebben ervoor gekozen de spreekbeurten
niet online te doen, maar even de
ontwikkelingen af te wachten en gelukkig
hebben ook de laatste kinderen nu hun
spreekbeurt kunnen houden.
Het waren leerzame, leuke spreekbeurten
waarin we met elkaar veel over de
verschillende kunstenaars en kunststromingen
hebben geleerd!
Afscheid groepen 8
De afgelopen periode veranderen de
maatregelen voortdurend. Zo zijn tot 1
september alle evenementen afgelast. Dit
betekent voor ons dat de afscheidsavond zoals
wij die kennen geen doorgang kan vinden. Dit
vinden wij jammer, maar we begrijpen goed
dat deze maatregel noodzakelijk is om met
elkaar door deze crisis te komen.
Wij hebben de afgelopen weken al veel
nagedacht over verschillende scenario's om
het afscheid van groep 8 Windaswaardig te
organiseren binnen de dan geldende regels.
We gaan daarom een film maken. Een ander
product, maar hetzelfde mooie proces.
Namelijk met elkaar werken aan mooi
afscheid.
Zo zorgen we er met elkaar voor dat ook dit
jaar de kinderen van groep 8 een onvergetelijk
afscheid van de basisschool zullen krijgen. Dat
deze avond er anders uit gaat zien is bekend,
de precieze vorm gaan wij op een later
moment communiceren.
De eindfilm die wij hebben gekozen heeft de
titel: ‘De V-factor’. Hieronder vertellen we
kort waar de film over zal gaan.

De V-factor in het kort
Juf Vicky de Vrede is teleurgesteld in haar
groep 8. Wanneer haar leerlingen na de
meivakantie terug zijn op school hebben ze het
gelijk alweer over de zomervakantie. Snappen
haar leerlingen dan niet dat de vrijheid die we
in de meivakantie vieren veel meer betekent
dan vrij zijn van school?
Vastberaden als juf Vicky is, bedenkt ze een
superleuk project genaamd 'De V-factor'.
Hiermee wil ze haar groep 8 een waardevolle
les leren voordat de leerlingen naar het
voorgezet onderwijs gaan. Er is alleen één
nadeel.... De strenge directie, onder leiding
van Dirk Teur, heeft grote bezwaren tegen dit
project en houdt juf Vicky en haar groep 8
daarom extra in de gaten.

genoten ervan om elkaar weer te zien en weer
te kunnen spelen met elkaar. Ook het lunchen
met elkaar is een gezellige activiteit.
Wel hoorde ik de
kinderen de eerste
weken regelmatig
zeggen, dat ze iemand
misten uit de andere
groep en ze vroegen
dan ook geregeld
wanneer we weer bij elkaar zouden komen.
Ondertussen zijn we ook aan deze situatie
gewend, want we hebben wel geleerd dat
kinderen heel flexibel zijn en zich snel
aanpassen. We weten nu ook dat de klassen
weer helemaal bij elkaar mogen komen
binnenkort en ook dat zal snel weer gewoon
zijn, ondanks de regels die er nog wel gewoon
blijven.
In de klas zijn de kikkers de afgelopen weken
heel hard aan het werk gegaan en er werd
druk gepuzzeld, gerekend en allerlei ander
werk gedaan. Er zijn zelfs momenten waarop
een kind voor juf speelt en een boek voorleest
waar heel veel weetjes in staan. Zo leert deze
juf regelmatig iets nieuws van de kinderen
(welk dier wel of geen scheetjes laat en hoe
de ringstaartmaki berichten achterlaat door
middel van stank e.d.).

Hoe het verhaal verder gaat? Daar zijn wij in
groep 8 ook zeer benieuwd naar, we hebben
er zin in!
Hier een berichtje van groep 1/2c de kikkers
Het ene moment zijn we net begonnen met
ons boerderijthema en het volgende moment
sluiten opeens de scholen. Wat nu? De
kinderen krijgen thuisopdrachten en daarna
online les. We proberen de kinderen aandacht
te geven, maar wat is het vreemd allemaal.
We missen elkaar echt! Gelukkig mochten de
scholen na de meivakantie weer open, maar
wel met halve klassen. Alle kikkers kwamen
met lachende gezichten weer naar school en

Nu gaan we de laatste weken in tot aan de
zomervakantie.
Het laatste thema heet dan ook: “we vieren
de zomer”. We gaan deze weken genieten van
elkaar, want al snel zal er een clubje naar
groep 3 gaan, maar nu gaan we nog gezellig
met elkaar allerlei leuke dingen gaan doen. Ik
kijk in ieder geval uit naar die laatste weken.
Lieve groet van juf Miranda

Vakanties en studiedagen
schooljaar 2020 – 2021
Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor
komend schooljaar 2020-2021. Aangezien wij
regelmatig vragen krijgen over onze vakanties
en studiedagen, willen wij dit aan u uitleggen.
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal
7.520 uur les krijgen verdeeld over 8
schooljaren. Dat houdt in dat uw kind in een
schooljaar 940 uur les moet krijgen. Wij
houden altijd enige marge aan en geven
bijvoorbeeld komend schooljaar 945 uur les.
De kinderen zijn meer vrij, omdat ze anders te
veel lesuren maken.
Studiedag:
dinsdag 06-10-2020
Herfstvakantie:
maandag 19-10 t/m vrijdag 23-10-2020
Sinterklaasviering (’s middags vrij):
vrijdag 4 december 2020
Studiedag:
woensdag 9 december 2020
Kerstvakantie (inclusief lesvrije dagen):
donderdagmiddag 17-12-2020 t/m vrijdag 0101-2021
Voorjaarsvakantie (inclusief studiedag):
vrijdag 19-02 t/m vrijdag 26-02-2021
Goede Vrijdag:
vrijdag 02-04-2021
Tweede Paasdag
: maandag 05-04-2021
Koningsspelen (’s middags vrij):
vrijdag 23-04-2021
Meivakantie:
maandag 26-04 t/m vrijdag 07-05-2021
Hemelvaartvakantie:
donderdag 13-05 en vrijdag 14-05-2021
Pinkstervakantie (inclusief studie- en lesvrije
dagen):
maandag 24-05 t/m vrijdag 28-05-2021
Studiedag:
dinsdag 29-06-2021
Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen):
donderdagmiddag 15-07 t/m vrijdag 27-082021

