
 

Van de directie 
In de vakantie is mijn dochter succesvol 
geopereerd aan haar rug. Ook heeft ze een 
goede start gemaakt in een lang 
revalidatietraject. Vanaf volgende week ben ik 
weer op school. Veel ouders hebben mij heel 
lieve reacties gestuurd. Bedankt! 
 
Inloggegevens 
Op Het Windas werken we met de schoolapp 
en het ouderportaal.  
In de schoolapp kunt u op de hoogte blijven 
van alle activiteiten van Het Windas en van uw 
kind. In het ouderportaal kunt u de gegevens 
vinden hoe u bij ons geregistreerd staat.  
Wanneer uw mobiele nummer, adres, of 
mailadres verandert, kunt u dat in het 
ouderportaal aangeven. Wij veranderen dan 
de gegevens.  
Mocht u dit niet doen, dan communiceert Het 
Windas met uw oude mailadres, mobiele 
nummer en/of adres. 
Mocht u op onze windasapp en/of het 
ouderportaal niet kunnen inloggen, dan kunt u 
dat mailen naar 
ICT.windas@primoschiedam.nl 
Ziekmeldingen, 
verlofaanvragen, maar 
ook het opgeven voor 
hulp bij de sportdag 
kan allemaal op onze 
windasapp. 
De windasapp is het 
communicatiemiddel 
tussen ouder en 
school! 
 
 
 

Nieuws van de kleutergroepen 

De voorjaarsvakantie zit er op en de kleuters 
zijn lekker aan de slag gegaan met alles dat 
met het voorjaar te maken heeft, ons nieuwe 
thema tot aan de meivakantie hebben we dan 
ook niet voor niets: “wij ontdekken de 
natuur”, genoemd. 

De komende weken gaan we hard aan de slag 
met dit onderwerp dat we overigens gestart 
zijn met een heuse natuurwandeling door het 
park: we liepen door de heemtuin, speelden 
even in het gras en bekeken van alles wat er al 
groeit en bloeit. Dat diepen we uit in onze 
klassen, met verschillende speelplekken. Eén 
daarvan zal de bloemenwinkel worden en 
daar zoeken we nog kunstbloemen voor. Als 
we dat mogen gebruiken…graag! 

Een andere invalshoek van waaruit we het 
ontdekken willen belichten is die van het 
planten van bonen (heeft u daar nog lege cd-
hoesjes voor?!) en het zaaien van zaadjes. Dit 
zal de komende weken in de lokalen 
plaatsvinden, maar we willen ook weer graag 
de (echte) natuur voelen en ervaren in de 
vorm van het werken in de schooltuin. Als u 
nog twijfelde om eens een aantal 
dinsdagmiddagen te helpen, dan horen we dat 
graag (en nemen we de twijfel graag weg J). 

Vanzelfsprekend worden er weer nieuwe 
letters aangeboden, hoe kan het ook anders: 
de ‘l’ van lente en de ‘v’ van voorjaar. 

Kortom, we hebben zin in het aangename 
weer dat er hopelijk aan komt, zodat we  
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kunnen genieten van het buiten spelen en een 
les/activiteit in het buitenlokaal. 

De spelletjesochtend van volgende week 
woensdag 20 maart valt wellicht een beetje 
uit de toon in al het natuurgeweld, maar is 
desondanks altijd erg gezellig en hier alvast de 
vraag: welke (groot-)ouder is er (weer) bij 
deze keer? 

Groeten van de groepen 1/2 

Nieuws uit de groepen 3 
De voorjaarsvakantie is alweer even geleden. 
Alle kinderen zijn fris en uitgerust begonnen in 
de klas. We hebben het lezen en het rekenen 
weer verder opgepakt. Tijdens de rekenlessen 
komen steeds grotere getallen aan bod. Zo 
zijn de kinderen nu bezig om getallen tot 60 
op de getallenlijn te plaatsen, maken we 
sprongen van 2 en 5 en oefenen we met 
herhaald optellen.  
Nu alle letters zijn aangeboden, gaan we in de 
klas verder met het leren van nieuwe clusters: 
-ng, -nk en schr-.  Woordjes zoals schaats, 
schram, schroef, plank en kring worden druk 
geoefend tijdens het lezen en schrijven. 
 
Afval the Game  
Groep 6 doet ook dit jaar mee aan Afval the 
game, de grote duurzaamheidswedstrijd voor  
basisschoolleerlingen en bso’s in Schiedam. 
Een maand lang proberen de kinderen ervoor 
te zorgen dat afval zo veel mogelijk 
gescheiden wordt ingeleverd, zodat er zo min 
mogelijk restafval overblijft. Dat is niet alleen 
goed voor het milieu en een schonere stad, de 
kinderen kunnen er ook mooie prijzen mee 
winnen voor onze school.  
U kunt de kinderen helpen om punten te 
scoren. Onder meer door zelf afval te 
scheiden, maar ook door mee te doen aan de 
Afval the Game-activiteiten die tussen 8 en 29 
maart in alle negen wijken van Schiedam 
worden georganiseerd.    
Groep 6 heeft al verschillende activiteiten 
gedaan. Zo hebben we nu in groep 6 zelf een 
afval apart punt en wordt al het afval keurig 

gescheiden. Ook hebben we al een paar lessen 
over het belang van afval scheiden en recyclen 
gehad. De kinderen proberen ook zo veel  
 
 
 
 
 
mogelijk mensen te overtuigen om ook hun 
afval te scheiden.  Heeft u al uw naam op een 
van de lijsten gezet?  Met alle activiteiten 
kunnen de kinderen niet alleen Schiedam 
schoner maken, maar ook punten verdienen 
voor Afval the Game.  
 
Gesprek met de stad 
Wij zijn de klassenvertegenwoordigers van 7B 
en daarom deden wij mee aan het Gesprek 
met de stad. Samen met de andere groep 7 
waren we in de Aleidazaal, daar hadden wij 
het onder andere over: 
  
Duurzaamheid/leven 
De kleine ambassade zei dat we duurzamer 
moeten leven, voor een betere wereld. Door 
afval te scheiden, duurzaam te bouwen, 
minder met de auto en meer met de fiets te 
gaan. Ze ontdekten dat er voor elke auto 3 
parkeerplekken zijn. 
  
Voedselverspilling 
Een oplossing is moestuinen aanleggen en 
seizoensgroenten eten en minder uit andere 
landen omdat die vaak komen via vliegtuigen 
die CO2 uitstoten of boten, auto’s en 
vrachtwagens. Als je wat eten over hebt kan je 
het best aan je buren geven of een volgende 
dag opeten. Ook supermarkten kunnen een 
bijdrage leveren, want wij willen geen 
kromme komkommer daardoor leveren ze die 
ook niet. Maar die smaakt prima, ook al is hij 
krom. 
  
Onderwijs 
We vonden ook dat kinderen moeten leren 
omgaan met ICT en technologie. En 
bijvoorbeeld snappets gebruiken in plaats van 
papier, minder papier en schriftjes dus. Voor 
schrijven is het nog wel oké en handig. Het 
hoeft ook niet zo te zijn dat het duurzaam is 
om een elektrische auto te hebben omdat je 
anders niet duurzaam bent.  
  



 

 
 
 
 
Heel veel kan je ook zelf doen! 
  
Wij vonden het erg leuk om hier aan mee te 
doen en om daar met de klas te zijn (de 
stoelen zaten ook erg lekker) 
 Pien Wouda en Anne Verburgh. 
 
Programmeren met scratch 
Vorige week heeft groep 8 kennisgemaakt met 
scratch. Met scratch kun je programmeren. De 
kinderen waren enthousiast en al snel handig 
met het programma. 
 

 
 
 
Koningsspelen 2019 
De Koningsspelen komt er weer aan! Vrijdag 
12 April doet Het Windas weer mee aan de 
Koningsspelen. Wij vieren deze dag in de 
ochtend, op de cricketvelden van Excelsior'20 . 
Wij zijn opzoek naar enthousiaste ouders, 
verzorgers, opa's of oma's die deze ochtend 
een groepje kinderen kunnen begeleiden, 
zodat het een onvergetelijke dag kan worden! 
Geef u op, om deze dag met ons mee te 
beleven! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


