Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Woensdag 1 februari
Thijsse’s Hof groep 6
Maandag 13 februari
Verwijsgesprekken
Groep 8
Dinsdag 14 februari
Verwijsgesprekken
Groep 8

Beste ouders en/of verzorgers,

De weken vliegen voorbij, nog een paar dagen en de eerste maand van het
nieuwe jaar zit er al weer op.
Op dit moment zijn de kinderen flink in de weer om hun portfolio op orde
te maken voor de komende ouder-kind-leerkrachtgesprekken. Tijdens het
gesprek zal het portfolio op tafel liggen.
Voor de kinderen in groep 8 breekt een spannende periode aan. Sommige
kinderen weten al naar welke school ze willen gaan, maar anderen hebben
de keus wellicht nog niet definitief gemaakt. Gelukkig organiseren de
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio open dagen en voor ouders
zijn er ook nog diverse informatieavonden. De week voor de
voorjaarsvakantie ontvangen de kinderen van groep 8 hun advies en de
bijbehorende papieren. Begin maart kunnen de kinderen zich inschrijven.
De data en de procedure voor aanmelding zijn te vinden in het Brugboek.
Namens het team wens ik u een goed weekend en tot maandag!

Dinsdag 14 februari
Rapport 1 mee

Vrijdag 17 februari
School om 12.00 uit
Groep 1 t/m 8

Debby Schouten-Coesel

Ouderbijdrage
In de herfst heeft u van de oudercommissie een brief ontvangen met het
verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Inmiddels heeft 65%
van de ouders de bijdrage voldaan. Bent u het vergeten en heeft u nog
niet betaald? Wilt u dan alsnog het bedrag overmaken?
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 55,-- per kind.
IBAN nummer
ten name van

NL18 RABO 0300579160
Salomo KWS OR

Vermeld alstublieft de naam en de groep van uw kind!
Heeft u vragen omtrent de ouderbijdrage dan kun u terecht bij Nicole
Hoes en/of Debby Schouten-Coesel.
Na de voorjaarsvakantie ontvangen de ouders die nog niet betaald hebben
een schriftelijke herinnering.
Ouders van kinderen die onlangs 4 jaar zijn geworden, ontvangen van de
OC nog een uitgebreide brief over de vrijwillige ouderbijdrage en een
aangepast bedrag.

NIEUWSBRIEF

KONINGIN WILHELMINASCHOOL

PAGINA 2

Nieuws uit de groepen:
Een groen plein is fijn!
Op de KWS staan lekker veel planten en bomen. Dat is fijn want veel groen op het plein reduceert fijnstof,
dempt geluid, geeft letterlijk zuurstof en vangt de regen op. De kinderen rennen altijd graag door de struiken,
of ergens onderdoor. Samen met enkele ouders en leerlingen hebben we daarom vorig jaar een klein
wilgenparadijsje gemaakt. Wilgen zijn snel groeiend. Je kunt ze in prachtige vormen buigen en zo ‘levende
bouwwerken’ maken. Als dit paradijsje de kans krijgt om te groeien en bloeien dan geeft hij de kinderen het
hele jaar door veel speelplezier en straks ook veel schaduw op warme dagen.
Motto: Laten we allemaal voorzichtig doen, dan groeit de wilgenhut mooi groen!
Groene groet,
Bianca Jonker

Groep 1-2A
Deze weken zijn we met het thema winter/ noordpool bezig. Maken een woordspin over de winter.
Leren de letter e van Eskimo en een versje over een ijsbeer en spelen dit met de kleuters uit.
De kleuters van groep 2 maken een pinguïn van papier en groep 1 een sneeuwpop. Ook tekenen
we een wintertekening op blauw papier met een wit potlood, dit vonden de kleuters erg leuk om te doen!

Groep 5
Het thema op dit moment is vervoer. De leerlingen hebben met juf Malou gekeken wat een legenda is en hoe
ze er zelf één moeten maken. Ze hebben ook zelf gewerkt met grote wegenkaarten. Het was leuk om te zien
hoeveel er zichtbaar is op een kaart. Zelf kwamen de leerlingen nog met Google Maps, hierop hebben we alle
huizen van de leerlingen opgezocht.
Bekend met het spelletje Hints? Dat hebben de leerlingen gedaan op de creatieve middag met groep 6. Ze
moesten hierbij voertuigen uitbeelden. Dit ging heel erg goed. Knap hoor!
Deze week zijn we begonnen met de Cito toetsen. Sommige leerlingen vinden dit best wel spannend. Gelukkig
werken ze hard!
Tot slot ondanks de Cito toetsen en de spanningen, blijven de kinderen zo goed voor elkaar zorgen. Er wordt
echt op elkaar gelet. Fijn hoor!
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Groep 7
Het project Europa is afgesloten. Groep 7 is druk geweest in groepjes om informatie in te winnen van landen
In Europa. Ze moesten op zoek naar welk klimaat, bestuursvorm, kunstenaars of andere belangrijke mensen
van dat land, gekke dingen die ze daar eten of er woorden van die taal zijn die wij gebruiken belangrijke
gebouwen en nog veel meer. De werkstukken zijn erg leuk en uitgebreid geworden, het is een feest om ze te
lezen. De Cito toetsen zijn begonnen iedereen is super geconcentreerd bezig. Ondanks dat het best spannend
is allemaal blijft het wel erg gezellig in de klas. Toppers !

Les Petits workshop nieuws!
Met veel plezier kijken we terug op de afgelopen periode waarbij Les Petits verschillende workshops na schooltijd aan
heeft geboden in samenwerking met de KWS. Ontdekken van talent en interesse en plezier hebben stond hierbij voorop.
De kinderen hebben gedurende de eerste helft van het schooljaar mee kunnen doen aan programmeren, Mad Science en
voetbal door Scopo Atletico.
Les Petits vindt creativiteit een belangrijk pedagogisch uitgangspunt en laat zich hierin inspireren door de pedagogische
ideeën vanuit de Reggio-pedagogiek. De workshops sluiten hierbij aan!
Vanaf februari tot aan de zomervakantie willen wij weer met enthousiasme en professionaliteit vorm gaan geven aan de
workshops en we hopen dat er weer veel kinderen van de KWS mee gaan doen.
Voor de komende periode staat er het volgende op het programma:
Ontdek! Hip Hop & Streetdance

Doe mee aan deze stoere workshop en leer vet coole moves en gave tricks! Tijdens de workshops staat bewegen en lol
hebben voorop.
Jezelf op je gemak voelen is belangrijk om plezier te kunnen hebben, om te leren, om lekker te kunnen bewegen. Dans
kan veel betekenen voor je zelfvertrouwen en op deze manier bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.
Onder begeleiding van een dansinstructeur van SportSupport oefen je moves en leer je tricks gedurende 4 weken in de
wereld van bouncen en beats.
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Wie, wat, waar?
Ontdek:
Hiphop& Streetdance
Voor:
Kinderen van 7- 12 jaar
Wanneer:
Donderdag 9, 16 februari en 2 en 9 maart
Tijdstip:
14.45-15.45 uur
Kosten:
€ 30,- en € 12,50,- als uw kind op donderdag op de BSO zit
Waar:
Gymzaal
Aanmelden:
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/

Ontdek! Paardrijden

Ben je dol op paarden en lijkt alles je leuk wat met paarden, paardverzorging en paardrijden te maken heeft? Doe dan nu
mee aan de ontdek!paardrijden workshops!
Tijdens 4 weken komen de kinderen alles te weten over de manege, paarden, veiligheid, en respect hebben. De kinderen
mogen de paarden of pony’s poetsen en begeleiden.
Onder begeleiding mogen de kinderen natuurlijk ook zelf paardrijden en leren ze longeren en voltigeren. Tijdens de laatste
les worden er behendigheidsoefeningen geleerd waarbij er gelet wordt op buiging en stelling.
Wie, wat, waar?
Ontdek:
Paardrijden
Voor:
Kinderen van 6-12 jaar die op dinsdag op de BSO zitten
Wanneer:
Dinsdag 4, 11, 18 en 25 april
Tijdstip:
16.00 -17.00 uur (vervoer door Les Petits)
Kosten:
€ 20,Waar:
Manege RSC Schoteroog
Aanmelden:
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/
In de maanden mei en juni kunt u ook nog uitkijken naar:
Judo voor 5-12 jarigen
Popzang voor 6-8 jaar en 9-12 jaar
Mocht u vragen of ideeën hebben hierover kunt u mailen naar Bernadette Lakeman via blakeman@lespetits.nl
Meer informatie over onze Ontdek! Workshops of aanmelden kunt u via onderstaande link:
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/

