Nieuwsbrief KWS
Beste ouders en/of verzorgers,

De laatste schoolweek van 2016 staat voor de deur. Uit alle klassen klinken
mooie kerstliederen ter voorbereiding op onze kerstviering van donderdag
22 december. Over de kerstviering heeft u, via de mail, een aparte
uitnodiging ontvangen. Het is belangrijk dat u deze nog even goed
doorleest, want hierin staan de begin- en eindtijden heel duidelijk
vermeld. Het zou ontzettend jammer zijn als u net te laat bent voor de
laatste groep die de kerstwandeling gaat maken.
Vrijdag 23 december begint school gewoon om 8.30 uur en om 12.00 uur
begint voor iedereen de kerstvakantie.
Ik wens u een goed weekend!

AGENDA
Donderdag 22 december
Kerstviering
Vrijdag 23 december
School start om 8.30 uur
en eindigt om 12.00 uur
Maandag 9 januari
Weer naar school

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Dyslexie
Op dit moment krijgen wij van ouders vragen omtrent dyslexie. Bij
vermoeden van dyslexie hanteren wij de richtlijnen en afspraken van de
gemeente Bloemendaal. Aangezien de richtlijnen omtrent de aanvraag van
ernstige enkelvoudige zijn aangescherpt, zullen wij in de nieuwsbrief van
januari uitgebreid op dit onderwerp ingaan. Wilt u nu alvast meer
informatie dan verwijzen wij naar onderstaande website:
www. vng.nl/dyslexie
Voorschoolse opvang
Aan het begin van het schooljaar heb ik aan u gevraagd of er behoefte is
naar voorschoolse opvang. Indien er voldoende kinderen zijn kan Les
Petits de voorschoolse opvang verzorgen. Wilt u hiervan gebruik maken,
dan kunt u zich aanmelden via onze administratie: administratie@kwsoverveen.nl
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Werkzaamheden in de kerstvakantie
In de kerstvakantie zullen er diverse werkzaamheden plaatsvinden ter voorbereiding van de nieuwbouw. Gelijk
in de eerste week van de kerstvakantie zal het noodlokaal van groep 3 verplaatst worden en zal het andere
noodlokaal worden verwijderd. Het verwijderen van het lokaal zal middels een kraan gebeuren en het lokaal zal
over het dak van de school naar de voorzijde worden getild en vervolgens worden weggereden. Tijdens deze
werkzaamheden kunnen er gezien de veiligheid geen kinderen in het gebouw en op het speelterrein aanwezig
zijn. We hebben over dit gehele traject nauw overleg gehad met Les Petits en Les Petits zal de ouders waarvan
de kinderen gebruik maken van buitenschoolse opvang ook nog apart informeren. Nadat het lokaal verwijderd is
en het lokaal van groep 3 verplaatst is zullen er gedurende de week nog werkzaamheden plaatsvinden. De
riolering en het elektra zal voor groep 3 opnieuw moeten worden aangelegd. Tijdens de kerstvakantie kunnen er
geen kinderen zonder toezicht op het plein spelen.
Op maandag 9 januari zal juf Rosanna de leerlingen naast de ingang van groep 8 verwelkomen. Helaas is er voor
groep 3 geen doorgang meer via de school, zij kunnen uitsluitend buitenom bij hun klas komen. Volgende week
zal juf Rosanna dit op tekening aan de kinderen laten zien. Bent u ook nieuwsgierig, loop dan even bij mij binnen!
In februari zullen wij met de realisatie van de nieuwbouw gaan beginnen. In januari zal ik u informeren over de
veiligheid van de kinderen tijdens de werkzaamheden en zal ik de bouwtekening in de hal van de school
ophangen. Dan rooster ik ook momenten in dat ik beschikbaar ben voor eventuele vragen. Bij aanvang van het
nieuwe schooljaar zullen wij de nieuwe lokalen en het atelier in gebruik kunnen nemen.
Debby Schouten-Coesel

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A
We zijn deze week begonnen met het thema kerst/post. Met de
kleuters hebben we een geweldig postkantoor gemaakt waar ze
in kunnen spelen. Er worden prachtige kaarten en zelfgemaakte
postzegels verkocht en heel veel enveloppen beschreven.
Groep 2 heeft een kerstkaart voor hun vader en moeder
gevouwen van 16 vierkantjes. We leren de K van Kerstmis, spelen
het kerstverhaal na, zingen kerstliedjes onder de kerstboom en af
en toe hoort juf onder het werken ook nog een sinterklaasliedje.
Met de Kapla hebben verschillende kleuters een kerstdorpje
gemaakt…..jammer dat we het af moesten breken, maar gelukkig
heeft juf heeft er een mooie foto van gemaakt.
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Groep 3
Deze week is groep 3 begonnen in kern 5, we doen dat lekker in de kerstsfeer. Elke ochtend staan alle lampjes
aan (dat zijn er best veel!) en zijn de grote lichten uit. Op het digibord brandt er dan een heerlijk haardvuurtje en
de kerstliedjes spelen op de achtergrond. Een super fijn en vredige manier van het starten van de dag. Elke dag
wordt het ook een beetje meer kerst, we hebben bijvoorbeeld al een hele boom vol met uiltjes en
donderdagmiddag weten we eindelijk wat we nu met al die kroonkurken gaan maken. Groep 3 is druk aan het
verzamelen geweest, wc-rollen, kroonkurken en dennenappels, juf is heel flauw want ze wilt steeds maar niet
vertellen wat we ervan gaan maken.

(zo ziet de klas er dan uit ’s morgens voordat de kinderen binnenkomen, de muziek moet u er even bij denken)
Naast deze kerstknutsels wordt er ook nog steeds hard gewerkt, in kern 5 leren de kinderen de volgende letters
en woorden: eu - j - ie - l - ou - uu, reus, jas, riem, bijl, hout, vuur. Dit doen we allemaal in het thema sprookjes,
we leren ook dat verhalen een begin, een midden en een einde hebben en dat er belangrijke personen in
voorkomen.
Groep 7
We hebben heel gezellig Sinterklaas gevierd met elkaar. Wat een mooie surprises en gedichten hebben alle
kinderen gemaakt!

Sinterklaas bracht ons een kort bezoek met zijn pieten. Zij brachten cadeaus mee voor de klas. Het spel
Weerwolven van Wakkerdam stond bovenaan op de verlanglijst van groep 7 en veel kinderen zijn heel blij dat
we dit spel hebben gekregen. Toen alle surprises uitgepakt waren werd het gelijk gespeeld door een aantal
kinderen.

NIEUWSBRIEF

KONINGIN WILHELMINASCHOOL

PAGINA 4

Na Sinterklaas is Beatrice bij ons in de groep gekomen. We hebben nu 4 meisjes in de groep en dat is heel gezellig.
Welkom, Beatrice!
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor werkwoordspelling. Om de
werkwoorden goed te leren spellen moet je namelijk eerst dingen leren zoals persoonsvorm, onderwerp,
enkelvoud, meervoud, tegenwoordige tijd, verleden tijd, woordenboekvorm, deelwoordvorm enz. Nu gaat het
echte verhaal van d’s en t’s beginnen. We zijn nu begonnen met de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd.
En dat is vooral lastig bij d-werkwoorden. Dat zijn werkwoorden waarbij de ik-vorm op een –d eindigt. Dan schrijf
je soms een –t (jij vindt, hij biedt) maar die hoor je niet!
Met rekenen gaan breuken en procenten er bij veel kinderen in deze groep goed in. Lastig zijn de vierkante en
kubieke meters. Maar ook daar wordt flink mee geoefend en het gaat goed vooruit.
Nog 1 week hard werken én gezellig Kerst vieren met elkaar en dan genieten van 2 weken vakantie.

PROGRAMMA DECEMBER 2016
Woensdag 14 december: Jip en Janneke verteld door Wijnand Stomp
Aanvang 15.00 uur / Entree: € 10,00 p.p. /Voor 3 tot 103 jaar
Donderdag 15 december: Van 8 tot 88 - documentaire van Yara Hannema
Aanvang 20.00 uur / Entree: € 10,00 p.p. /* Filmavond voor volwassenen
Zondag 18 december: Jip en Janneke verteld door Wijnand Stomp
Aanvang 15.00 uur / Entree: € 10,00 p.p. /Voor 3 tot 103 jaar
Dinsdag 20 december: Liedjes op schoot met Niki Jacobs
Aanvang: 10.00 uur / Entree: € 7,50 p.p. / Voor 0 tot 2,5 jaar
Woensdag 21 december: Knuffel verhaaltjes op schoot met Wijnand Stomp
Aanvang 10.00 uur / Entree: € 7,50 p.p. / Voor 2 tot 4 jaar
Locatie: Elswoutlaan 24-A, 2051 AE OVERVEEN
www.theaterelswout.nl /info@theaterelswout.nl/023-820 04 60

* voorheen Poppentheater de Zilverenmaan /aan de parkeerplaats van Elswout
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