
 

Van de directeur 
De kruidnootjes liggen al een tijdje in de 
schappen, de kerstbomen zijn in aantocht en de 
dagen worden donkerder. Kortom, de 
feestdagen staan voor de deur en er wordt hier 
hard gewerkt om een gezellig programma neer 
te zetten voor de kinderen. We hebben er zin in!  

 
De andere kant van de herfst is dat er weer meer 

kinderen met de auto naar school gebracht 

worden en er weer minder ouders in een 

parkeervak parkeren door de drukte. Ik blijf u 

vragen voor de veiligheid van onze kinderen en 

de overlast voor de buurt elke dag te bedenken 

dat u niet de uitzondering bent. Ook al ben u 

laat, ook al regent het, ook al is het voor even… 

Personele zaken 
Het is heel verschillend hoeveel mensen willen 
delen over hun gezondheid. Op dit moment 
hebben wij twee zieke werknemers, die het juist 
fijn vinden dat iedereen gewoon weet wat er 
met hun aan de hand is en hoe het met hun 
gaat. Op deze manier kunnen we ze ook steunen 
en weten de ouders en kinderen waarom 
leerkrachten langdurig niet op het werk zijn. 

Juf Lita heeft in de zomervakantie haar pols en 
een ruggenwervel gebroken bij een val. Gelukkig 
gaat het weer wat beter met juf Lita en werkt ze 
weer een aantal uur per dag in groep 7A. 

Juf Kimberly is op dit momenten niet aan het 
werk. Ze heeft borstkanker en heeft 
chemotherapie. Hierna zal er ook nog een 
operatie volgen. Ze heeft gevraagd dit open met 
ouders van Het Windas te delen. Van haar klas 

en haar oude klas heeft ze enorm veel lieve 
berichtjes gekregen. Juf Kimberly ervaart heel 
veel steun van iedereen in deze moeilijke tijden. 

juf Megan is bevallen van Nina en geniet van 
haarzwangerschapsverlof. 

 
Juf Angelique gaat volgende week starten na 
haar zwangerschapsverlof. 

Juf Nanette is 25 jaar in het onderwijs en krijgt 
van onze bestuurder Peter Jonkers bloemen. 
Wat fijn dat er mensen zo lang in het onderwijs 
blijven werken – het is natuurlijk ook een 
geweldig vak! 

 
Gefeliciteerd juf Nanette! 
 

 

Agenda 
11 november   Lootjes trekken gr. 5 t/m 8  
12 november   Intocht Sinterklaas  
22 november   Schoen zetten  
30 november   Foto’s van surprises gr. 5 t/m 8 
2 december   Surprises mee naar school 
5 december   Sint op het Windas, kinderen om 12.00 uur vrij 
21 december   Kinderen om 12.00 uur vrij, ’s avonds kerstviering 
22 december   Kinderen om 12.00 uur vrij 
23 december   Studiedag leerkrachten, kinderen vrij 
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Even voorstellen: Juf Ilse 
Mijn naam is Ilse Hoekstra, ik ben 40 jaar oud en 
woonachtig met mijn gezin in Maassluis. Sinds 
dit schooljaar werk ik op Het Windas als intern 
begeleider voor de groepen 7 en 8 en als 
leerkracht van groep 7A op donderdag en 
vrijdag. Inmiddels ben ik alweer 20 jaar 
werkzaam in het onderwijs, waarvan 10 jaar in 
Schiedam-Noord. Ik heb reuze veel zin in deze 
nieuwe uitdaging en voel me super welkom op 
Het Windas. 

 
Even voorstellen: Meester Peet 
ik ben Peet Marijnen en sinds een half jaar 
werkzaam op Het Windas. Ik draag zorg voor de 
school als gebouw en de omgeving daarbij. 
Daaronder valt ook het brengen en ophalen van 
de kinderen. 
Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, wil ik 
u vragen uw auto in een parkeervak te zetten. Ik 
zal daarop toezien en hoop met u er zo goed 
mogelijk ervoor te zorgen dat dit vloeiend 
gebeurt.  

  
Verder kunt u mij ook aanspreken over andere 
zaken rond school, zoals bijvoorbeeld de 
gevonden voorwerpen. 

Kerstvoorbereiding 
Voor het maken van de kerststukjes vragen we 
kerstversieringen (stekertjes, mini-balletjes, 
sterren, slingers, etc). We verzamelen ze in de 
kamer van Peet.  

Speelgoed-tweede kans-avond 
Op 21 november om 19.30 uur is er op initiatief 
van een ouder een speelgoedruilbeurs. Je kunt 
speelgoed vooraf (donderdag 17/11 en vrijdag 
18/11) brengen in de conciërgekamer op de 
Nachtegaallaan. Het gaat om heel en nog goed 
bruikbaar speelgoed (geen kleding). Op deze 
manier hopen we speelgoed een tweede kans te 
geven en sommige kinderen misschien een extra 
cadeautje met de feestdagen. Speelgoed dat niet 
met iemand mee naar huis gaat, schenken we 
aan een goed doel. Op deze avond zijn er nog 
andere activiteiten betreffende Sinterklaas en 
kunnen er dus geen kinderen meekomen. 

 
Loopt u gewoon even binnen op 21 november 
vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur, om te kijken of er 
iets leuks tussen zit voor uw kind. 

Het Eco-Team van Het Windas 
Voor de herfstvakantie zijn de nieuwe leden 

van ons Eco-Team gekozen. Het Eco-Team van 

Het Windas bestaat uit: Jada, Astrea, Serine, 

Fiene de Romph, Ella, Mees (gr 5), Aaron, 

Julie, Fiene Keijzer, Quinty, Rayyan, Sharifa, 

Lode (gr 7), Tibbe en Marijn (gr 8). De 

teamleden zijn vooral een spreekbuis voor de 

anderen in hun groep en aanjager voor zaken 

die op school op Eco-gebied gaan 

plaatsvinden. De ideeën en wensen van de 

kinderen staan hierin centraal.  

 
 



  

Woensdag was de eerste bijeenkomst, waar 

de thema’s ‘energie’ en ‘afval’ zijn gekozen 

om dit schooljaar aan te werken.  

 
Afval the Game 
Vorige week zijn we met groep 6 gestart met 
Afval the Game. Elk jaar doen alle groepen 6 uit 
Schiedam mee met dit project. De kinderen gaan 
de komende weken actief aan de slag met de 
onderwerpen afval en duurzaamheid. Aan de 
hand van een les-kliko bomvol uitdagende 
opdrachten pluizen ze het afvalprobleem uit en 
bedenken ze oplossingen waarmee zij samen 
met anderen in hun omgeving het verschil 
kunnen maken. Dit alles met het doel om samen 
naar minder afval te gaan. De opdrachten 
worden gedaan in de vorm van een soort 
ganzenbordspel. Met elke opdracht kunnen de 
kinderen punten verdienen, waar ze uiteindelijk 
een superleuke groepsprijs mee kunnen winnen. 
De kinderen van groep 6 zijn heel enthousiast. 
Zo zijn er kinderen die samen in de buurt 
zwerfafval hebben verzameld en kinderen die 
thuis heel actief aan het afval scheiden en 
recyclen zijn gegaan. Julie heeft zelfs een echt 
Afval the Game-computerspel gemaakt, wat we 
inmiddels al een paar keer in de klas hebben 
gespeeld.  

 
 
Samen in actie 
Vorig jaar hebben wij aandacht gevraagd voor de 
sokkenactie van Bliep! Dit jaar komt Bliep met 
een vrolijke bekeractie. Bliep is er in het 
bijzonder voor al die kinderen in Schiedam voor 
wie fijn opgroeien vanwege een ingewikkelde 
financiële thuissituatie niet altijd 
vanzelfsprekend is. Door een set met bekers te 
kopen ondersteun jij de Bliep Kinderkameractie! 
Meer info: Bliep-bekers (blieppas.nl) 

 
 
Nieuws uit de groepen 
Groepen 1/2: thema de bakker 
Na een heerlijke herfstvakantie, die nu alweer 
lang geleden lijkt, zijn we weer begonnen vorige 
week. Die eerste dinsdag stonden alle kleuters 
weer fris en fruitig klaar om naar school te gaan. 
Iedereen had er weer zin in. Lekker spelen met 
je vrienden. Elkaar mooie verhalen vertellen. 
Klaar voor de komende periode. Het thema 
“giga-groen” was afgesloten, dus vorige week 
herhaalden we de cijfers, oefenden we de reeds 
aangeboden letters en hadden we voor de 
laatste keer de kunstjuf op bezoek. 
Deze week zijn we gestart met een nieuw 
thema: “de bakker”. We zijn recepten aan het 
lezen, deeg aan het maken en allerlei koekjes, 
muffins, donuts en broodjes aan het maken voor 
de Bakkerswinkel die we willen gaan maken en 
runnen. Misschien moeten we ook wel 
kruidnootjes gaan bakken voor Sinterklaas, je 

weet het nooit natuurlijk 😁. Dit thema gaat 
daarom perfect samen met de Sint en zijn 
Pieten, die dit weekend weer aankomen. De 
kleuters zullen dus weer veel dingen gaan 
oefenen en leren de komende periode. Kortom, 
het zal weer een gezellige tijd gaan worden. 

 

https://www.blieppas.nl/aanbod/bliep-bekers


  

 
 
Groep 3: meekijken door ouders 
Deze week hebben we iedere dag bezoek in de 
klas gehad.  Onze papa's en mama's kwamen 
kijken naar een leesles. Zij hebben kunnen horen 
hoe we een nieuwe letter leren lezen en 
schrijven. Wist u dat we ongeveer de helft van 
alle letters al hebben geleerd? Wij vonden het 
erg leuk om alle ouders in de klas te 
verwelkomen! En, we zijn trots op wat we 
allemaal al hebben geleerd in groep 3. Even een 
paar reacties: Lynn vertelde dat ze het ook heel 
leuk vond. Nika vond het leuk dat haar vader en 
moeder zagen hoe goed ze gelezen had. Imke 
was blij: “Ik heb goed gelezen.” Fos vertelde dat 
ze met de klas het race-lezen deden. Nauds 
moeder hielp Naud er een beetje bij. Xavien 
vond het wel spannend dat mama kwam, maar 
ook wel leuk.  
 
Groep 4: wat harde werkers! 
In groep 4 zijn we ondanks de spanningen voor 
Sint en Piet erg hard aan het werk! Zo hebben 
we de afgelopen periode echt veel hoofdletters 
geleerd: A t/m L. Ook hebben we nu al 8 
categorieën geleerd met spelling, we kennen de 
ei- en au-rap en we weten wat samenstellingen 
zijn. Qua rekenen zijn we druk bezig met geld, 
klokkijken en sommen als 25+7=32. Binnenkort 
starten we met de keersommen, spannend!!  
Gelukkig hebben we ook zeker nog tijd voor 
zaken als tekenen en knutselen: egels, laarzen, 
insecten en cactuspotjes. We hebben het daar 
óók druk mee!  

 
 
Wist u dat??? Juf Marielle heeft voor de 
Kinderboekenweek Gi-ga-groene cactussen voor 
ieder kind geregeld. Er staan wel 375 cactussen 
door de school! 

 
 
Groep 5: Close Reading: appelmoes 
Vorige week hebben we appelmoes met elkaar 
gemaakt tijdens een circuitles. We volgden het 
recept (les “Close Reading”) en chefkoks Fiene 
en Sep brachten het gerecht op smaak. De 
bediening Serine en Yassin serveerden de 
appelmoes uit. Na het proeven zorgde de 
keukendienst Gaiza en Djenaysa dat alle spullen 
er weer netjes uitzagen. Fiene en Jada hebben 
het recept opgeschreven voor de kinderen van 
Het Windas die trek hebben gekregen en zelf 
appelmoes willen maken. Het recept staat aan 
het eind van de nieuwsbrief.

 
 
Groep 6 en 7: Kunstvakdocenten op Het Windas 
Dit jaar krijgen alle groepen een periode in het 
jaar les van kunstvakdocenten. Juf Jolieke start 



  

dit jaar met theaterlessen bij de kleuters.  
Deze week gaan de groepen 5 en 6 starten met 
een dansproject. De komende weken gaan de 
kinderen elke week in het speellokaal dansen 
onder leiding van een echte dansjuf. Bij de 
kerstviering gaan de kinderen een optreden 
geven op het plein. Er  werd supergoed 
meegedaan door de kinderen. Er zitten echte 
danstalenten bij! 

 
De groepen 7 en de groepen 8 krijgen bezoek 
van Eva de Kunstjuf. Ze komt tot de 
kerstvakantie elke week een kunstles geven. 
Afgelopen vrijdag was de eerste les en daar 
hebben de leerlingen een tekening in perspectief 
gemaakt. Perspectief tekenen is een regel bij het 
tekenen waarbij diepte wordt weergegeven door 
alle lijnen in één of meerdere punten te laten 
verdwijnen. En dat is best lastig om te doen. In 
de komende lessen zal juf Eva weer andere 
opdrachten doen. 

 
 
Groep 8: Kamp in Oostvoorne 
Een dagboek van Lois en Thijmen 
Maandag 31 oktober 
Groep 8 ging fietsend  naar Oostvoorne. Het was 
een leuke tocht! Toen we aankwamen, gingen 
we naar het bos om leuke spelletjes te doen. We 
hadden toen nog even tijd om onze bedden op 
te maken en de tassen uit te pakken. Daarna 
gingen we lekker patatjes eten en kregen we een 
bandana. In het donker deden we het 
smokkelspel en dierengeluidenspel. 
 
Dinsdag 1 november 

We werden we om half 8 wakker gemaakt en 
hadden ochtendgymnastiek. We hebben 
ongeveer 90 km gefietst de hele week. Lekker 
geluncht en naar Rockanje gefietst. Op het 
strand gespeeld en gegolfd. En lekker 
avondgegeten. We hebben nog een keer 
smokkelspel gedaan en film gekeken met onze 
slaapzak.  
 
Woensdag 2 november  
De volgend ochtend…. hebben we lekker 
gedanst en ontbeten. En een fantastisch leuke 
ochtend gehad. In de middag zijn we lekker naar 
het bos geweest. In de avond hebben we lekker 
avondgegeten met alle meesters en juffen. We 
aten pizza, die we zelf maakten. Daarna een 
spannende lichtjestocht in het donker.  
 
donderdag 3 november 
De volgende ochtend….zijn we na het ontbijt 
fietsend naar Brielle gegaan en hebben lekker 
rondgelopen daar. En toen kwam de leukste 
avond………..De bonte avond! De bonte avond 
was zo te gek met alle optredens! De leukste 
avond ever! En ook nog een te gekke party! 
Geslaagd dus! 
 
vrijdag 4 november 
We mochten lekker tot half tien uitslapen en 
daarna hebben we ontbeten, de rommel 
opgeruimd en toen kwamen de ouders en 
hebben we lekker middaggegeten! Toen lekker 
naar huis! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
In de spotlights! 
Deze nieuwsbrief zetten we graag de ‘dit 
verdient een ereplaats’-muur van groep 4B in de 
spotlights. Wat is meester Coen trots op de 
kinderen van groep 4B!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


