
 

   
 

Van de directeur. 
Het is de afgelopen tijd tropisch warm 
geweest en we voelen de zomervakantie 
aankomen. Veel van onze kinderen zullen dit 
jaar niet op zomervakantie gaan. We houden 
de school daarom twee keer per week open 
om het lezen te blijven stimuleren.  
Na de zomervakantie hebben we voor alle 
groepen een goede meester of juf. We 
hebben geen groepsleerkrachten die naar 
andere scholen vertrekken, maar wel juf Betty 
die met pensioen gaat. We nemen in 
september afscheid van haar. Naast de 
vacatureruimte van juf Betty, hebben we ook 
ruimte door drie juffen die na de 
zomervakantie terugkomen van 
zwangerschapsverlof. Juf Megan zal rond de 
herfstvakantie instromen en juf Patricia en juf 
Mariette met de Kerst. Het is nog te vroeg om 
te bepalen bij welke groepen de juffen na de 
Kerst zullen instromen. 
De nieuwe gezichten die deze vacatureruimte 
gaan opvullen zijn juf Hanneke en juf Jolanda. 
Twee leerkrachten met ruime ervaring. Juf 
Nellie is een nieuwe onderwijsassistent die bij 
de kleuters zal worden ingezet.  
Deze nieuwe gezichten zullen zich nog 
voorstellen in de volgende nieuwsbrief.  
Na de zomervakantie zullen wij nog steeds 
met de anderhalvemeterregel geconfronteerd 
blijven. Dit maakt dat wij alle drie de ingangen 
blijven gebruiken, wij op dezelfde manier 
afscheid blijven nemen en tot en met januari 
een continurooster blijven draaien. Veel 
ouders hebben via de mail aangegeven blij te 
zijn met het huidige rooster en of dit niet zo 
kan blijven. In dit rooster maken de 
leerkrachten te veel uren en hebben geen 

pauze. Na de zomervakantie zullen wij alle 
voor- en nadelen van dit rooster en het oude 
rooster voor u op een rij zetten. Wij zullen dan 
een enquête houden om te bekijken wat een 
verstandige keuze is.  
Na de zomervakantie is al het sporten weer 
vrijgegeven. Wij gaan dan weer gymmen in de 
zaal van het Bachplein. We hebben nog wel 
een ander gymrooster dan normaal. Er is meer 
tijd tussen de lessen gepland zodat kinderen 
uit verschillende groepen elkaar zo min 
mogelijk ontmoeten in een krappe 
kleedruimte. 
Volgend schooljaar zal meester Luuk twee 
dagen de gymlessen verzorgen en meester 
Rick gaat op Het Startblok werken.  
Bij een afmelding van uw zoon of dochter 
willen we graag weten waarom u uw kind 
thuishoudt. Het is in deze tijden belangrijk om 
als school op eventuele signalen snel te 
reageren. Bij een ziekmelding van 
verkoudheid, luchtwegklachten of koorts 
vragen wij u uw andere kinderen ook thuis te 
houden. 
De vakantieplanning is al eerder 
gecommuniceerd en is ook te vinden op onze 
website. Na de zomervakantie ontvangt u de 
gebruikelijke planning. 
 
Nieuws van de kleuters 
En dan is het nu alweer tijd voor het laatste 
bericht van de kleuters van dit schooljaar. Wat 
gaat de tijd toch snel. We zien de kinderen 
nog zo binnenkomen op de eerste dag. Beetje 
verlegen, ook wel met heel veel zin en dan is 
het nu alweer bijna tijd voor een hele club 
kinderen om afscheid te gaan nemen van hun 
kleuterperiode. De laatste rapporten worden  
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gemaakt en gaan bijna mee naar huis en 
daarna volgen de laatste gesprekken van dit 
schooljaar. Het is ook wel een raar jaar 
geweest met de Corona, waardoor we nu nog 
steeds moeten opletten en niet alles kunnen 
doen wat we zouden willen doen. Het zijn 
gelukkig ook gezellige weken met de hele 
groep weer bij elkaar. De komende weken 
gaan wij nog even door met ons laatste thema 
“we vieren de zomer” en leren de laatste 
letters, de laatste weekwoorden en maken 
sommetjes door in de ijswinkel ijsjes te kopen.  

 
Toen het vorige week een paar dagen heel 
warm was hebben we zelfs lekker met water 
gekliederd buiten. Binnen gaan we de 
komende tijd ook met water en sop aan de 
slag, want de grote schoonmaak is weer 
begonnen. Dit keer zonder hulp van ouders. 
Kortom, er is nog genoeg te doen en we 
vermaken ons prima. We hopen dat iedereen 
nog een paar gezellige laatste schoolweken 
heeft en dan kunnen we daarna genieten van 
een heerlijke en hopelijk heel zonnige 
vakantie. Heel veel groeten van alle 
leerkrachten van de onderbouw. 
 
Staal 
Dit schooljaar zijn we in september in de 
groepen 4, 5 en 6 gestart met de taal- en 
spellingmethode Staal. Vooral in groep 5 en 6 
was het op spellinggebied voor zowel de 
kinderen als de leerkrachten even wennen. 
Vol enthousiasme ging iedereen ermee aan de 
slag en langzaam maar zeker groeide iedereen 
steeds beter in de methode. Het is goed om te 
zien dat we in al deze groepen hetzelfde doen, 
dit is belangrijk voor de kinderen, zo raken ze 
niet in de war. Het houden van een dagelijks 
dictee zorgt ervoor dat alle categorieën steeds 

worden herhaald en hierdoor beter worden 
onthouden. 
  
Ook het taalgedeelte was nieuw. Het mooiste 
om te horen is dat heel veel kinderen die taal 
vroeger niet zo leuk vonden, er nu wél plezier 
aan beleven! De onderwerpen en opdrachten 
sluiten goed aan bij de belevingswereld van de 
kinderen. Het was voor sommigen even 
wennen, maar we zijn erg blij met de keuze 
voor deze methode. 
Volgend schooljaar zal er ook in groep 7 mee 
gewerkt gaan worden. 
 
Juf Rachel geslaagd 
Hierbij feliciteren wij juf Rachel met het 
behalen van haar Pabo-diploma. Vorig jaar 
liep zij stage in groep 7. Dit jaar was zij Lio in 
groep 5/6. Heel blij zijn we dat we haar 
kunnen behouden op Het Windas. Volgend 
jaar zal zij naast twee dagen lesgeven in groep 
5B nog verder studeren op de Academische 
Pabo. 

 
 
Twee juffen in verwachting! 
Zoals velen van jullie inmiddels wel weten of 
hebben gezien, zijn juf Patricia en juf Mariette 
allebei in blijde verwachting van hun eerste 
kindje! De baby’s komen in september; Juf 
Mariette is zwanger van een zoon en Juf 
Patricia verwacht een dochter! 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
Heel fijn dat wij dit schooljaar af kunnen 
ronden met onze eigen groep. Ons 
zwangerschapsverlof start in de  
zomervakantie, na de kerstvakantie zie je ons 
weer op school. Wij wensen iedereen een hele  
fijne en welverdiende zomervakantie toe. Wij 
gaan in de zomer vooral met de voeten 
omhoog zitten, genieten van onze bolle buik 
en wachten totdat we ons kindje kunnen 
bewonderen! 
Liefs, Juf Patricia en Juf Mariette 
 
Première groepen 8 
Na weken filmen zal op 10 juli de film De V-
factor in première gaan. Compleet met rode 
loper en champagne zullen onze sterren 
worden onthaald. Na de nodige rode loper 
interviews en fotoshoots door de in groten 
getale aanwezige paparazzi, zal de film 
worden vertoond. Tijdens de pauze zullen de 
obers de sterren voorzien van diverse 
Hollywoodversnaperingen en zullen de  
dance-moves van de sterren  getest worden. 
Na de film zal menig BW-er (Bekende 
Windasser) de acteurs en actrices toespreken. 
Ook zal hun prille Hollywoodcarrière worden 
vereeuwigd in de school. Zoals het een glitter 
en glamour première betaamd, zullen onze 
celebrities naar huis gaan met een goed 
gevulde goodiebag. Er wordt in stijl afscheid 
genomen van een fantastische 
basisschoolperiode: ‘Het Windas, de tijd van je 
leven!’. 
 
Nieuws uit groep 7 
In groep 7 was het voor veel kinderen een 
spannend eind van het schooljaar. De 
voorlopige adviezen kwamen eraan. Het 
voorlopig advies is een niveau voortgezet 
onderwijs waarvan de school denkt dat dit bij 
het kind past. Alle kinderen waren uitgenodigd 
om samen met hun ouders naar dit gesprek te 
komen. Tijdens dat gesprek kregen alle 
kinderen uit groep 7 het voorlopig advies te 
horen. Voor veel kinderen (en sommige 
ouders) dus een spannend moment. We 
hebben veel goede en ook leuke gesprekken 
gehad met ouders en kinderen. 

 
Overblijf 
Het 5 gelijke dagen naar school gaan betekent 
ook dat er tot de zomervakantie geen overblijf 
zal zijn. We zullen in de komende weken 
eventuele tegoeden en tekorten met u als 
ouder verrekenen.  
 
Juf Megan 
Op 17 juni 2020 zijn juf Megan en haar man 
Roy de trotse ouders geworden van dochter 
Saar. Saar, juf Megan en haar man maken het 
goed, genieten van elkaar en zijn zeer 
gelukkig. Wij wensen Saar en haar ouders het 
allerbeste toe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vacature oudergeleding 
medezeggenschapsraad 
Eind van het schooljaar 2019-2020 eindigt 
voor Kari Klink, lid van de oudergeleding en 
voorzitter, haar 3-jarige termijn. Zij stelt zich 
graag herkiesbaar. Ouders die ook interesse 
hebben, kunnen mee solliciteren naar de 
vacature. De oudergeleding wordt door de 
ouders gekozen, teamleden kiezen de 
personeelsgeleding. Heeft u interesse, lees 
dan even de bijlage voor meer informatie. 
 
Eco-team ook in coronaperiode 
onverstoorbaar door! 
Hieronder een kort verslag van de laatste 
(bijzondere) activiteit van ons Eco-team op 
Het Windas! We zijn niet altijd goed zichtbaar, 
dus is het belangrijk om het enthousiasme en 
werk van deze groep te beschrijven. 
Vorig jaar is Het Windas de winnaar geworden 
van Afval the Game. Dit, samen met het 
gegeven dat ons Eco-team zich actief inzet 
voor verduurzaming van onze school en nabije 
omgeving, hebben wij de kans gekregen om 
de kindergemeenteraad van Schiedam te 
adviseren (in de rol van commissie Milieu). De  



 

   
 

 
 
 
 
kleine Ambassade begeleidt ons hierbij en 
ondervraagt de kinderen 'op afstand' over 
oplossingen van milieuproblemen die eigenlijk 
heel dichtbij zijn. 
Dit alles kon digitaal gerealiseerd worden, 
zodat het 11-koppige Eco-team toch kansen 
zag om in de tijd dat we niet van verschillende 
groepen bij elkaar mogen komen, aan de slag 
kon gaan. 
Inmiddels hebben we drie van in totaal vijf 
online lessen op donderdag na schooltijd 
gedaan. Ook zijn de deelnemende leden van 
het Eco-team vorige week geïnterviewd door 
mensen van Studio Pluis. We kregen meteen 
terug dat zij met creatieve antwoorden 
kwamen: een gemeenschappelijk punt hierin 
was dat alle leden vinden dat het al best goed 
gaat, maar dat er nog wel ruimte voor 
verbetering is. 
Hopelijk helpen hun verscheidene 
antwoorden op de vraag hoe bijv. straatvuil bij 
(ondergrondse) containers aangeboden 
wordt. Volg de Kleine Ambassade op facebook 
of Studio Pluis op Youtube om binnenkort de 
opgenomen aflevering van onze sterren te 
zien. 
We sluiten het onderzoek af met een 
presentatie aan de Kindergemeenteraad. 
Door de moeilijkheden om elkaar fysiek te 
treffen en het naderende einde van het 
schooljaar, zullen we alle overige activiteiten 
weer oppakken na de zomervakantie. Een 
onderwerp waar het Eco-team in ieder geval 
in het volgende schooljaar direct mee van 
start gaat is: hoe zorgen wij ervoor dat we 
minder plastic afval hebben op school? Al die 
pakjes drinken, plastic zakjes; kunnen we dat 
ook anders? 
We bedanken via deze weg alvast de 
leerlingen uit groep 8 die het Eco-team al een 
paar jaren hun inzet hebben getoond. In het 
volgende schooljaar kiezen we uit de nieuwe 
groepen 5 weer nieuwe leden: dus 4e-jaars, 
denk daar vast eens over na. 
Wij wensen jullie een mooie, maar bovenal 
groene en duurzame vakantie toe! 
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