Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Maandag 26 september
Schoolfotograaf
Woensdag 28 september
Thijsse’s hof groep 6
Donderdag 29 september
Voorstelling Sience
Groep 3 -8
Maandag 3 oktober
Margedag groep 1 t/m 4

Beste ouders en/of verzorgers,

De nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. Zo nu en dan is het goed
om het een en ander te veranderen en dit keer is de lay-out van de
nieuwsbrief aan de beurt. De inhoud zal grotendeels ongewijzigd blijven,
naast algemeen nieuws is er elke twee weken nieuws uit een aantal
groepen. Natuurlijk ziet u aan de linkerkant nog de agenda met daarin de
activiteiten die de komende periode gepland staan en elke maand een
overzicht van de kinderen die jarig zijn. De komende weken zullen wij ook
praktische onderwerpen in de nieuwsbrief bij u onder de aandacht
brengen. Deze staan ook in de schoolgids en op de website.
Veel leesplezier!

Woensdag 5 oktober
Start Kinderboekenweek
Dinsdag 11 oktober

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Bezoek Frans Hals museum

Fietsenstalling

Groep 4

Veel kinderen komen samen met hun ouders op de fiets naar school. Het
is de bedoeling dat de kinderen hun fiets in de daarvoor bestemde
fietsenrekken plaatsen. Het is belangrijk dat het middenpad toegankelijk
blijft voor eventuele noodhulp. Een ambulance, een brandweerauto of de
politie moet snel het schoolgebouw kunnen bereiken in geval van een
calamiteit.

Donderdag 13 oktober
Kinderboekenbal

Wat leert mijn kind dit jaar?
Sinds de invoering van ouderbetrokkenheid 3.0 organiseren wij aan het
begin van het schooljaar geen informatieavonden meer voor de groepen 4,
5, 6 en 7. De leerkrachten van de groepen 1-2 organiseren aan het eind
van het schooljaar een informatieavond, waarin zij ouders informeren over
de leerlijnen in groep 1-2.
Wilt u graag weten wat uw kind dit jaar leert? In de bibliotheek en online
kunt u het handige boek: “Mijn kind in groep 4” vinden. Naast de
cognitieve ontwikkeling van het kind beschrijft dit boek ook de sociaal
emotionele ontwikkeling. Dit komt uit een serie en is voor iedere groep
beschikbaar.
Natuurlijk kunt u na schooltijd ook uw vragen stellen aan de leerkracht van
uw kind en houden de leerkrachten u middels de nieuwsbrief op de
hoogte van de leerdoelen waar de kinderen op dit moment aan werken.

NIEUWSBRIEF

KONINGIN WILHELMINASCHOOL

PAGINA 2

Nieuws uit de groepen:

Groep 1-2B
Begin oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar staan opa’s en oma’s centraal onder het motto ‘Voor altijd
jong’. De komende weken gaan we ook aan de slag met dit thema. We starten met allerlei activiteiten die te
maken hebben met boeken. Zo gaan we ontdekken hoe alle onderdelen van een boek heten (voorkant,
achterkant, rug, kaft, omslag, bladzijde, pagina, titel, etc.). Ook is het leuk en leerzaam om te bespreken wat voor
soort boeken er allemaal zijn. Van kookboek tot sprookjesboek en van prentenboek tot encyclopedie. In de klas
maken we onze eigen bibliotheek, waarin de kinderen kunnen spelen. Ook leren we weer een letter. De letter L
van letter en lezen. Als de kinderen een lievelingsboek hebben, dan mogen ze deze mee naar school nemen. Onze
bibliotheek moet natuurlijk wel gevuld worden. Dan nog iets anders. Vanaf nu tot de kerstvakantie loopt Marijne
stage in onze klas. Ze is er op de donderdag. Welkom Marijne!
Groep 4
We zitten alweer drie weken op school! Wat gaat het goed in de klas.
Vorige week was het zo warm, dat wij ook even naar buiten zijn geweest in de
middag. In de klas loopt de temperatuur snel op. Gelukkig is het deze week wat
minder warm in de klas.
Afgelopen week hebben we de klassenborrel gehad met de ouders, de leerlingen en
de juffen, wat was dat gezellig! Juf Anje had gezorgd voor drinken, chips en zoutjes.
Hierdoor was het heel feestelijk.
In de klas gaat alles steeds beter. Het schrijven van rekenen in hokjes wordt nu steeds makkelijker. Verder leren
we steeds meer categorieën met spelling, zoals de schr-, sch-. We oefenen vier keer per week in een
oefenschriftje en dan bespreken we met de juf de moeilijkheid in een woord. Daarnaast zijn we met rekenen
begonnen met geldsommen, deze zijn nog makkelijk. We moeten aangeven hoe we met zo min mogelijk munten
kunnen betalen. Verder werken we keihard.
Deze week hebben we de eerste creatieve middag gehad. Dit is een manier om creatieve vakken die minder snel
aan bod komen in het onderwijs, juist te gaan doen.
Groep 6
Donderdagmiddag hadden we ons eerste culturele uur. In het lokaal van groep 6 leerden de kinderen van groep
5/6 het lied a,b,c,d,e,f,g, meester ze nemen knikkers van me mee. (Een liedje uit grootmoeders tijd) De melodie
was bij veel kinderen al bekend maar de tekst niet. Daar hebben we dan ook maar even over gesproken want in
het liedje gaat het over klikken maar zoals het in dit liedje staat noemen we dat tegenwoordig geen klikken meer.
Paste dus mooi in de week tegen het pesten. Maar…het bleef niet bij zingen alleen. Toen het liedje er een beetje
inzat kreeg iedereen een ocarina. Dit is een soort fluitje met 4 gaten. Hierop leerden de kinderen het lied te
spelen. Over 2 weken is de andere helft van de klas aan de beurt..
Bij spelling oefenen we momenteel veel woorden met de stomme ‘e’. Ook de woorden die eindigen op –lijk en –
ig komen aan bod.
Bij rekenen verdelen we taarten/pizza’s enz. in gelijke stukken en benoemen de delen. Bij de (tussen)toets van
dinsdag was het voor veel kinderen nog best even lastig wat er nou bedoeld werd met de vraag ‘Welk deel is op,
welk deel is over’. Binnenkort gaan we sommen onder elkaar uitrekenen en daarom oefenen we nu veel met het
optellen van de losse duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden zoals 2000+800+ 30 +6. Deze sommen
gingen bij de toets heel erg goed.
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Groep 8
We hebben inmiddels kennis gemaakt met meester Almer die iedere vrijdag tot aan de kerstvakantie komt
lesgeven. Afhankelijk van zijn opdrachten zal hij steeds meer les gaan geven waardoor juf Freya met kinderen in
kleine groepjes aan de slag kan. Aankomende vrijdag zal zij met de kinderen gesprekjes gaan voeren voor de
ouder- kindgesprekken die binnenkort zullen gaan plaatsvinden.
Vorige week donderdag zijn de groepen 7 en 8 naar
’t Wed gegaan omdat het zo ontzettend heet was in
het lokaal. Velen van u hebben de warmte kunnen
ervaren tijdens de informatieavond van groep 8. De
opkomst was groot en dat erg prettig om te zien!
Groep 8 heeft, net als de rest van de school vandaag
de eerste creatieve middag achter de rug. De
groepen 7 en 8 werden gesplitst en gemixt. Het 1e
halfuur kregen de kinderen muziekles van meester
Erik en het 2e halfuur dans van juf Freya (of
andersom uiteraard) het was in groep 8 even flink
zweten want het dansje is stiekem best wel intensief!
Bericht van de gymleerkrachten
Het valt ons op dat veel kinderen tijdens gymles armbandjes dragen die niet af kunnen. Deze vastgeknoopte
armbandjes zijn gevaarlijk tijdens de gymles. Soms lossen de kinderen dit op door een zweetbandje te dragen
over deze armbandjes, dit is echter ook gevaarlijk.
Vanaf aanstaande maandag zullen wij hier extra opletten en zo nodig de armbandjes doorknippen. Wellicht is het
handig om de armbandje thuis te laten op de dagen dat er gym is.

