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Van de directeur
Met op de achtergrond schuim en disco geluid
schrijf ik de laatste nieuwsbrief van het jaar.
Een laatste week vol met activiteiten en
vrolijkheid. De kinderen zijn echt aan het
genieten....en onze leerkrachten ook. Het rare
jaar sluiten we af en hopen op een normaler
jaar. In de laatste week voor de vakantie
zullen we het plan communiceren waarin we
iets zeggen over (verschillende) ingangen en
eventueel ouders op het plein.
Zomeractie Het Windas
We hopen dat jullie veel leuke momenten
hebben deze zomervakantie. En ook sportieve,
actieve momenten, waarbij je het zweet van je
voorhoofd kunt vegen met dit speciale
Windas-polsbandje. Foto-actie: hoe
sportief/actief was jij deze vakantie?
Vergeet niet je Windas-polsbandje te laten
zien. Mail je foto voor de start van het nieuwe
schooljaar naar:
ict.windas@primoschiedam.nl. Uit de
ingezonden foto's kiezen wij 1 winnaar en
deze wint een mooie prijs.
Let op: deze foto's worden gedeeld op onze
Instagram-/facebookaccount en hangen na de
vakantie in de school.
Fijne vakantie!
Afscheid juf Patricia
Juf Patricia zal na twee schooljaren Het
Windas verlaten. Zij heeft een mooie tijd
gehad op Het Windas, maar zal terugkeren
naar obs De Singel te Schiedam.
Wij wensen juf Patricia veel succes en hopen
haar nog eens te zien!
NPO gelden
De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het
onderwijs, van basisschool tot universiteit.

Zomervakantie (inclusief lesvrije dagen)

De jongste generaties in ons land worden hard
geraakt. Het leren is vertraagd, en het sociale
leven stond lang stil. Iedereen in het onderwijs
werkt zich ondertussen een slag in de rondte.
Deze pijn van de pandemie verdient extra
aandacht.
Daarom trekt de overheid de komende
tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor
een Nationaal Programma Onderwijs.
Het geld dat Het Windas krijgt vanui het NPO
zetten wij op verschillende gebieden in. Zo
hebben wij extra personeel aangenomen,
hebben we extra Chromebooks gekocht en
zetten we extra mankracht in, om de kinderen
die sociaal gebied extra aandacht verdienen,
dit te geven.
We zijn zeer blij met deze extra gelden en
zullen u in het nieuwe schooljaar een
uitgebreider overzicht mailen.
Verrassingsweek op Het Windas
Om het jaar goed af te sluiten, hadden we
deze week een spectaculaire verrassingsweek
voor de kinderen van Het Windas. Meester
Luuk gaf iedere dag een tip voor de verrassing
van de volgende dag. We stuiterden de week
in op maandag met 4 springkussens. De
ijscoman zorgde voor een verfrissend ijsje
voor iedereen.
Dinsdag was het plein een beestenbende, met
de geiten, schapen, ezels en kippen van de
kinderboerderij. De dieren zijn goed verzorgd
en vertroeteld door de kinderen. Wat smaakte
de Luikse wafel met aardbeien lekker!
Op het eindejaarsfeest op woensdag was het
een bubbelend feestje op de schuimparty met
DJ. De ijsjes van de ijscoman smaakten die dag
nog beter.
Op de laatste dag van de verrassingsweek
waren de kinderen diep onder de indruk van
de vuurshow. We hopen dat iedereen net zo
genoten heeft van deze week als wij.

Afscheid groep 8
Na weken filmen en dagen van zenuwen was
het afscheid van groep 8 daar. Als echte
sterren werden ze in prachtige auto´s
gebracht naar de rode loper. Hier werden zij
door de paparazzi en de aanwezige fans
ontvangen met luid applaus en camera´s. Op
het premièreplein aangekomen kregen de
sterren champagne aangeboden en konden zij
kiezen uit diverse versnaperingen. In de
filmzaal werd met lach en een traan de
eindfilm Rampenkamp gekeken. Na de film
stond het plein vol met ouders en vertoonden
de leerlingen nog eenmaal hun danskunsten.
Met een praatje en wat lekkers werd de avond
afgesloten. De tijd van hun leven op Het
Windas is voorbij, tijd voor de kinderen van
groep 8 om hun vleugels uit te slaan, op naar
het avontuur op de middelbare!

www.lekkerbezigschiedam.nl
Via deze weg willen wij u op de hoogte
brengen van het zomerprogramma. Dit jaar
organiseren we namelijk activiteiten voor
basisschool jeugd, middelbare scholieren en
senioren.
Een mooi en vol programma dus! Wij zijn de
hele zomer op verschillende locaties in
Schiedam te vinden, dus ook in de wijken.
Zomerprogramma basisschooljeugd
Het aftellen is begonnen, het is bijna
zomervakantie! En er is weer een boordevol
programma, Lekker Bezig Schiedam
organiseert namelijk elke week activiteiten
voor leerlingen van groep 3 t/m groep 8 van
alle Schiedamse basisscholen. Zet alvast
onderstaande data en locaties in de agenda,
en hou de website en social media van Lekker
Bezig Schiedam in de gaten voor meer details
over de activiteiten.
Hier kan je de activiteiten bekijken en direct
inschrijven: https://lekker-bezigschiedam.jibbie.nl/
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

19 juli – Sportpark Harga
20 juli – Sportpark Willem-Alexander
26 juli – Sportpark Willem Alexander
28 juli – Sportpark Harga
4 aug – Sportpark Willem-Alexander
5 aug - Sportpark Harga
10 aug – Sporpark Willem-Alexander
11 aug – Sportpark Harga
19 aug – Sportpark Willem-Alexander
20 aug- Sportpark Harga
23 aug- Sportpark Willem Alexander
24 aug- Sportpark Harga
Gratis Urban Clinics voor tieners
Doe deze zomervakantie mee met de toffe
Urban Clinics van Dr. WOOOW! Elke week
staan ze op een andere locatie in Schiedam.
Leer toffe BMX tricks, geef de mooiste panna’s
aan je vrienden of freestyle er op los.
Deelname is gratis, dus kom gezellig langs en
doe mee. De clinics zijn voor alle leerlingen
van de Schiedamse middelbare scholen. Check
hier het gehele programma:
https://lekkerbezigschiedam.nl/zomerclinics12/
Hou onze website en socials van Lekker Bezig
Schiedam in de gaten voor de laatste updates.

Activiteiten voor 55+
Deze zomer is er vanaf 19 juli elke dag wel iets
te doen voor 55-plussers. Denk aan bewegen
op muziek, koersbal, sjoelen, wandelen en
diverse buitenactiviteiten. Tijdens de
activiteiten staan bewegen en gezelligheid
centraal, want vaak is er ook nog tijd voor een
gezellig bakkie koffie. Hier is het gehele
programma te
vinden: https://lekkerbezigschiedam.nl/zomer
programma-55/
Hou de website van Lekker Bezig Schiedam in
de gaten voor meer informatie.
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