Koningin Wilhelminaschool
Dompvloedslaan 114
2051 NG Overveen
Tel:023-5256266
Fax: 023-5262588
info@kws-overveen.nl
www.kws-overveen.nl

Nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,

Agenda:

Na een heerlijke zomervakantie zijn we uitgerust en vol energie
begonnen aan het nieuwe schooljaar.
Deze eerste nieuwsbrief bevat alleen praktische informatie.
De nieuwsbrief met nieuws uit de groepen ontvangt u vrijdag 4
september.
Mede namens het team wens ik u een goed, leerzaam en gezellig
schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 t/m 4
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur

Bereikbaarheid team
U kunt de leerkrachten voor schooltijd benaderen om korte
mededelingen door te geven. Wilt u een gesprek met de leerkracht, dan
kunt u hiervoor een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd. Op
dat moment heeft de leerkracht alle tijd om met u te praten en wordt u
ook niet onderbroken door andere ouders en/of kinderen.
Daarnaast kunt u de leerkracht natuurlijk telefonisch of per e-mail
benaderen. U kunt hiervoor gebruik maken van het telefoonnummer van
de school: 023-5256266. Een e-mail kunt u via Mijnschoolinfo aan de
leerkracht sturen.
Ziekmeldingen kunt u telefonisch tussen 8.00 en 8.40 uur doorgeven.
Vanaf 8.20 uur zal de telefoon door leerlingen van de bovenbouw
worden opgenomen. Zij geven de ziekmelding door aan de leerkracht
van uw kind.
Brede ontwikkeling van het kind
Dit schooljaar zullen wij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur thematisch aanbieden. Het doel hiervan is de betrokkenheid, de
motivatie en de onderzoekende houding van kinderen te vergroten. Het
eerste thema voor de groepen 3 t/m 8 is ‘Raar maar waar’. In dit thema
staat vooral wetenschap en techniek centraal.

Maandag 24 augustus
Start eerste project
‘Raar maar waar’
Maandag 24 augustus
Start muzieklessen van
muziekschool voor de
groepen 1 t/m 4
Vrijdag 28 augustus
Debby vanaf 12.00 uur
afwezig i.v.m. jaaropening
bestuur
Maandag 31 augustus
In deze week de
jaaropening nieuwe stijl.
Dinsdag 1 september
Groep 5 en 6 bezoeken
Museum Cruquius
Donderdag 3 september
Schoolfotograaf

Jarigen
01-08 Frederique gr. 4
07-08 Kai gr. 2B
07-08 Tara gr. 4
08-08 Tessa gr. 8
09-08 Jitske gr. 8
10-08 Boaz gr. 2B
12-08 Abel gr. 6
13-08 Arthur gr. 7
15-08 Alexander gr. 8
20-08 Meike gr. 8
22-08 Jesse gr. 8
23-08 Julia gr. 1B

Bij aanvang van het thema maken de leerlingen met de leerkracht een
datamuur. Wat weten we al over dit onderwerp en wat gaan wij
onderzoeken?
In totaal komen er 5 thema’s aanbod. De groepen 3 en 4, 5 en 6 en 7 en
8, stellen met elkaar de thema’s van dit schooljaar vast. De inhoud van
de thema’s zijn passend bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

25-08 Tess gr. 1B
26-08 Luk gr. 4
26-08 Sebastian gr. 4
27-08 Olivier gr. 1B
28-08 Tijn gr. 6
31-08 Berbe gr. 1b

Jaaropening nieuwe stijl
In de week van 31 augustus zullen de leerkrachten een alternatieve
jaaropening organiseren. Door op een informele manier kennis te maken
met elkaar willen wij de ouderbetrokkenheid en relatie met elkaar
versterken. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging van de leerkracht
voor een welkomstdrankje.
Schoolfotograaf
Donderdag 3 september komt de schoolfotograaf. Alle kinderen zullen
zowel met de hele groep als individueel op de foto gaan. Ook zal de
fotograaf de broertjes en zusjes met elkaar op de foto zetten. Zitten alle
kinderen van het gezin op school, dan maakt de fotograaf de
boertjes/zusjes foto onder schooltijd. Zit uw jongste nog niet op school,
dan is er een mogelijkheid om tussen 8.15 uur en 8.45 uur de foto te
laten maken. Informatie van de fotograaf over deze dag volgt nog.
Bewegingsonderwijs
In Mijnschoolinfo kunt u de agenda van dit schooljaar bekijken. Hierin
staat ook vermeld wanneer welke groep bewegingsonderwijs heeft. De
groepen 7 en 8 hebben altijd op maandag en vrijdag gym, maar de
leerlingen van groep 3 t/m 6 hebben wisselend maandag en dinsdag
gym. In de kalender staat dit nog op de woensdag. Op vrijdag hebben de
groepen 3 t/m 8 allemaal bewegingsonderwijs. De agenda wordt zo
spoedig mogelijk aangepast.
Mijnschoolinfo en de website
Via Mijnschoolinfo ontvangt u van ons elke twee weken een nieuwsbrief.
Daarnaast kan de leerkracht ook nog een aparte ouderbrief en/of
uitnodiging versturen via Mijnschoolinfo. Ook kunt u als ouder de
jaarkalender bekijken. Iedere ouder ontvangt van de school een
koppelcode. Met de koppelcode kunt u zich aanmelden bij
Mijnschoolinfo. Ook bestaat er een mogelijkheid om de oppas toe te
voegen aan uw account. Dit kunt u zelf via uw account regelen.
Achter de schermen werken wij aan een nieuwe website. De website is
full responsive, dit houdt in dat de website goed leesbaar is op uw
computer, mobiele telefoon en/of tablet. Het bouwen van een nieuwe
website kost wel tijd en daarom zal de huidige website tot het moment
dat de nieuwe de lucht in gaat bijgehouden worden.
Muzieklessen
Aankomende maandag starten de muzieklessen voor de groepen 1 t/m
4. De lessen worden op school gegeven door Muziekschool Jaap Prinsen.
Aansluitend zal er voor de kinderen een voorstelling van de
muziekschool op onze school worden gegeven.

(Nog) van harte
gefeliciteerd!!!
Welkom
Ook dit schooljaar zijn er
weer een groot aantal
nieuwe kinderen bij ons
gestart. De meeste in
groep 1, maar ook
enkele, wegens
verhuizing, in de andere
groepen.
Amely, Joris, Tom, Lex,
Mels, Julia, Maud,
Olivier, Charlotte, Aidan,
Tess, Berbe, Charlie,
Puck, Zina, Gwendolyn,
Madelon, Jurre, Hugo,
Josefien, Juliette, Naomi
en Maurits.
Wij wensen jullie veel
plezier bij ons op school
en hopen dat jullie je
snel thuis voelen!

