
 

Van de directeur 
Wat ben ik trots op hoe snel we zijn geschakeld 
naar de nieuwe app! In deze Parro-app ziet u 
foto’s en activiteiten van de groep van uw kind. 
Mailen blijven wij doen bij belangrijke zaken of 
informatie voor heel de school. Het is voor 
leerkrachten niet toegestaan om via Whatsapp 
te communiceren. U kunt bellen, mailen of 
gewoon even na schooltijd binnenlopen.   
 
De kneusjes  
Er wordt in veel klassen enorm zorggedragen 
voor de plantjes die zijn gekomen via de 
kneusjesbox. De planten kunnen door de 
aandacht die ze krijgen echt geen kneusjes meer 
genoemd worden. Ik wist niet dat meester 
Wessel groene vingers heeft (hij zelf misschien 
ook niet), bij juf Miranda gaan planten in de 
vakantie mee naar huis, meester Coen doet elke 
vrijdag zijn planten in bad en het geheime 
mengsel dat juf Mariette en Saskia in de klas 
gebruiken slaat enorm aan. De planten zijn in 
deze groep 5 bijna twee keer zo groot!  
Het gaat nog spannend worden welke groep de 
prijs gaat winnen….  
  

  

Even voorstellen: Juf Daphne 
Inmiddels werk ik alweer een aantal weken als 
juf van groep 4a op Het Windas. Leuk om hierbij 
even wat over mezelf te vertellen! 
Ik ben al bijna 30 jaar met veel plezier werkzaam 
bij Primo Schiedam. Ervaring opdoen op 
verschillende scholen vind ik superleuk en 
leerzaam! Ook nu was dat de reden om over te 
stappen naar weer een andere school. Het was 
best wel even spannend en onwennig in het 
begin. Alles is toch weer anders en dat maakt 
het juist ook heel erg leuk. Ik heb het ontzettend 
naar mijn zin en vind groep 4a echt een hele 
fijne groep. Ik hoop dit schooljaar goed te 
kunnen voortzetten samen met juf Charissa en 
de kinderen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin 
in!!!!!! 

 
                                                        
Vrijwilligers gezocht  
voor onze Windasbibliotheek                           
In onze schoolbibliotheek staan elke week 5 
vrijwilligers (hulp (groot)ouders) die ervoor 
zorgen dat alle leerlingen een mooi boek kunnen 
lenen op hun eigen niveau. Ook zorgen ze ervoor 
dat alle boeken worden gescand en teruggezet 
op de juiste plek. Leuk werk, maar het kost veel 
tijd. Heb jij een paar uur over op 

Agenda 
13 – 17 februari    Rapportgesprekken groepen 1 t/m 8 
24 februari   Studiedag: de kinderen zijn vrij     
27 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie  
13 en 15 maart   Reizend Planetarium. Groepsbezoek in gymzaal Bachplein 
6 april    Lentefeest 
7 april    Goede vrijdag: de kinderen zijn vrij  
10 april    Tweede Paasdag: de kinderen zijn vrij 
20 april    Tentoonstelling in de school: afsluiting thema  
21 april    Koningsspelen 
24 april – 5 mei   Meivakantie 
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dinsdagochtend, woensdagochtend of 
vrijdagochtend en vind je het leuk om te 
komen helpen, laat het ons weten.   
De aanmelding gaat via een mailtje naar Juf 
Thérèse van Veen 
( t.vanveen@primoschiedam.nl).  
  
Parro 

   
Parro is onze nieuwe app om snel en makkelijk 
te communiceren met elkaar. Je kunt het 
vergelijken met social media: je kunt foto’s en 
mededelingen delen in de app. Maar je kunt ook 
snel en makkelijk organiseren met de app. Het 
plannen van bijvoorbeeld de oudergesprekken 
en het regelen van hulpouders bij verschillende 
activiteiten.  
PRIVACY  
Heel belangrijk tegenwoordig: de privacy van de 
ouders en kinderen. Parro zit in een gesloten 
omgeving en is AVG-proof. Er kan niemand 
anders bij dan de ouders van de kinderen uit de 
klas. Je hoeft als ouder geen telefoonnummers 
en e-mailadressen te delen. De leerkracht kan 
altijd toegang verlenen tot bijvoorbeeld de 
foto’s, of de toegang weer intrekken.  
U kunt zelf in Parro aangeven welke privacy-
voorkeuren er zijn, bijvoorbeeld geen foto op de 
website maar wel in Parro. Dit kunnen de 
leerkrachten meteen zien als ze een foto willen 
plaatsen.  
Parro is een onderdeel van Parnassys. Met het 
systeem van Parnassys willen we nog 
transparanter worden. Daarom zullen na de 
rapporten alle cijfers van uw kind voor u 
zichtbaar worden.   
Ook willen we de schoolkassa gaan 
introduceren, zodat het innen van de 
schoolbijdragen nog makkelijker gaat.  
Bij vragen over uw gebruikersgegevens of over 
hoe in te loggen in Parnassys of Parro kunt u 
terecht bij onze ICT’er, Thérèse van Veen.  
 
Ouderbijdrage 
Afgelopen jaren ontving u het verzoek van ons 
voor de vrijwillige ouderbijdrage na de 
zomervakantie. Dit jaar zijn wij later omdat wij 

samen met de MR hebben besloten anders om 
te gaan met de vrijwillige ouderbijdrage. Het is 
gelukt om het bedrag van 45 euro te blijven 
hanteren, gelijk aan de voorgaande jaren, 
ondanks de stijgende kosten voor schoolreis en 
feesten. 
Wat anders is, is dat wij rekening gaan houden 
met de draagkracht van gezinnen. Sommige 
gezinnen hebben het nu eenmaal financieel 
zwaarder dan andere. Vanuit de 
solidariteitsgedachte, hopen wij dat elk gezin 
een bijdrage kan doen. Dit betekent dat wij 45 
euro als richtlijn aanhouden, maar u kunt dit 
bedrag vanuit draagkracht naar boven of 
beneden aanpassen. Van de ouderbijdrage 
worden o.a. het kerst-, lente- en kleuterfeest 
betaald, maar ook (gedeeltelijk) kamp groep 8 
en de schoolreizen. 
Wij zullen nooit kinderen uitsluiten van 
activiteiten. We zorgen namelijk met zijn allen 
ervoor dat elk kind 'Het Windas, de tijd van je 
leven’ kan hebben. 
 
Windas Friends Forever 
Onze steunstichting Windas 
Friends helpt ons met "de 
educatieve extra's". De 
moestuin, de kunst- en 
dansjuf en een groot deel van 
de excursies worden door de 
stichting ondersteund.  
Elk schooljaar vraagt deze 
stichting 25 euro aan zijn donateurs. De 
voorzitter van deze stichting is Jan Stijger.  
Na jaren van grote inzet en betrokkenheid zoekt 
hij nu een nieuwe voorzitter voor de stichting. 
Wie heeft tijd en zin om zich voor de 
steunstichting de komende jaren in te zetten? 
Reacties graag naar: 
m.vanderschoor@primoschiedam.nl 

 
Nieuws uit het EcoTeam van het Windas 
Wij zijn Quinty en Lode van groep 7A. We 
hebben onze eerste Eco-les van het jaar gehad. 
Vorig jaar hadden we het over milieu en afval 
scheiden. Dit jaar gaan we het vooral over afval 
hebben. In het Eco-team zitten leerlingen van 
groep 5, 6, 7 en 8. En we hebben een Eco-scan 
gemaakt. Dat houdt in dat we een blaadje in een 
bepaald thema kregen waar vragen op stonden, 
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zoals 'wordt er genoeg afval gescheiden op 
school?' Je mocht dan rondlopen op school en 
kijken of dat gebeurde. Dat moest je dan 1- 5 
sterren geven. Onze juffen van het team heten 
juf Bonnie en juf Madelon. Aan het eind van het 
jaar geven we een presentatie. Bij de eerste les 
mochten we ook een bepaald voorwerp kiezen 
en vertellen waarom we dat natuurvoorwerp 
hadden gekozen.  
Groetjes van Lode en Quinty van het Eco-team. 

 
 
Nieuws uit de groepen: 
Groepen 1/2: 
Bij de kleuters werken we alweer een tijdje over 
“ziek zijn”. Over dit thema kan iedereen 
meepraten, want iedereen is weleens ziek 
geweest. Zo zijn er ziekenhuizen en 
dokterspraktijken in de klassen gemaakt, waar 
de patiënten werden onderzocht. Daarna 
konden ze dan bij de apotheek hun medicijnen 
gaan bestellen en afhalen. Er zijn zelfs huisartsen 
op bezoek geweest die van alles hebben verteld 
en laten zien. Er zijn moeilijke woorden als 
stethoscoop en otoscoop geleerd en natuurlijk is 
er ook druk geknipt en geplakt en zijn er dokters 
gemaakt en zelfs röntgenfoto’s geknutseld.  

 

 

Groep 5/6: Het schoolhandbaltoernooi.    
Er was eens een handbaltoernooi en Izzy, Fiene 
en Aedyn gingen handballen en Anna ging kijken. 
Met nog veel meer publiek. Het duurde 2 en een 
half uur. De eerste wedstrijd verloor 
Windasteam 2 tegen Kethel met 9-2. De tweede 
wedstrijd was het 0-0 tegen de Violier. De derde 
wedstrijd 3-0 dus we hebben niet gewonnen. 
Toch waren we door, al wist meester Wim dat 
eerst niet. We waren even niet heel blij, maar 
meester Wim zorgde er toch voor dat we 
konden juichen. Want uiteindelijk stonden we op 
de vierde plek en kregen we een mooie beker.  
Geschreven door Anna en Izzy en Fiene en 
Aedyn uit groep 5. 

 

 
 
 
Museumbezoek in Leiden van de groepen 7. 
Wij zagen een tempel toen we binnenkwamen. 
Toen verdeelden we de groep in tweeën. Toen 
kregen we een tasje met daarin opdrachten. En 
daarna kregen we de rondleiding.  

 



  

We begonnen met de Egyptische rondleiding. Bij 
de Egyptenaren waren veel beelden en 
mummies en ook mummies van dieren, zoals 
apen, vissen, krokodillen en vogels. Toen gingen 
we naar een tempel met een lichtshow tijdens 
het eten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna gingen we naar de Romeinse rondleiding. 
Daar waren mooie beelden van keizers. Een 
daarvan was nep en die moesten we zoeken.  
En daarna gingen we weer met de bus naar 
school.  
Groetjes van Jip en Max, groep 7A. 
 
Verdrietig nieuws 

  
Ons school konijn Power is twee weken geleden 
ingeslapen.  
Power was ziek, dus het was voor zijn eigen 
bestwil. We hebben veel geprobeerd om Power 
beter te laten voelen, maar helaas is dit niet 
gelukt. Power had heel veel pijn in zijn rug, dit 
kwam door reuma. We zijn op zoek naar een 
nieuw vriendje voor Floepie en we hopen dat die 
zoektocht gaat lukken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In de spotlights! 

 
Deze nieuwsbrief staan de winnaars van het 
fotografieproject ‘Flits’ uit groep 7 in de 
spotlights: Flynn als winnaar in de categorie ‘De 
mooiste foto’, Tess Eikenbroek als winnaar in de 
categorie ‘Het beste perspectief’ en Riyad als 
winnaar van ‘De meest originele foto’. Wat een 
geweldige foto’s!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


