Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Wat fijn om iedereen na de zomervakantie weer uitgerust terug te zien. De eerste dag na de
zomervakantie is toch altijd een beetje een speciale dag. Kennismaken met de leerkracht,
kennismaken met nieuwe leerlingen, voor het eerst naar groep 3 waar je een eigen tafel hebt,
nieuwe schriften en een nieuw plekje in de klas. Deze eerste weken staan dan ook in het teken van
groepsvorming. We besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek en de schoolafspraken.
In deze eerste nieuwsbrief staat nog geen informatie uit de verschillende groepen, dat volgt
komende week. Graag brengen wij wel een aantal praktische en organisatorische onderwerpen
onder uw aandacht.
Namens het team wens ik u een goed weekend!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Informatiekaart
Volgende week krijgen alle kinderen een informatiekaart met de belangrijkste informatie uit de
groep mee naar huis. Op deze kaart staat onder andere welke leerkrachten op welke dagen
lesgeven, wie de intern begeleider is, wanneer er gym is en welk huiswerk de kinderen mee naar
huis krijgen.
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Muzieklessen
Ook dit schooljaar zullen wij op de dinsdag weer muziekles krijgen van een muziekdocent van de
muziekschool uit Bloemendaal. Juf Marianne zal om de week in de klas de muziekles verzorgen.
Nieuw meubilair
In de herfstvakantie wordt het nieuwe meubilair van de groepen 3, 4 en 5 geleverd. De tafels zijn op
één hoogte en de kinderen krijgen al naar gelang hun lengte daar een passende stoel bij. De groepen
3 en 4 zullen ook de klas in een andere opstelling plaatsen. We zullen met zogeheten flexplekken
gaan werken. De kinderen kiezen bij binnenkomst een werkplek en dit kan gedurende dag wisselen
al naar gelang de taak en of de instructie. Bent u nieuwsgierig of heeft u vragen? Stel ze gerust aan
de betreffende leerkrachten of aan de directeur!
Nieuw meubilair betekent ook dat het oude
meubilair weg mag. In het verleden konden we het
oude meubilair vaak schenken aan andere landen,
maar tegenwoordig vallen de kosten voor transport
voor rekening van de school. Dat is een duur
geintje! Toch willen we het meubilair niet naar het
grofvuil brengen. Nu hebben we het volgende
bedacht:
Het u interesse in een tafel en een stoel voor u
kind(eren) voor thuis, dan kunt u deze kopen voor
€5 per setje. De opbrengst daarvan willen we
gebruiken voor de schoolbibliotheek.
U kunt vanaf maandag 9 september bij de
leerkracht aangeven of u een tafel en een stoel wilt kopen.
Open podium
Het open podium is terug van weggeweest en in de digitale agenda van MijnSchoolinfo kunt u zien
wanneer deze activiteit voor de kinderen gepland staat. Tijdens het open podium komen alle
kinderen en leerkrachten in de gymzaal bijeen en mogen de kinderen voor elkaar optreden. U kunt
hierbij denken aan dans, zang, toneel of een leuke act. Gezien de ruimte en de regels omtrent
brandveiligheid is het open podium zonder aanwezigheid van ouders.
Het eerste open podium is donderdag 19 september. Binnenkort zal juf Malou een rondje langs de
klassen gaan om aan te kondigen wanneer het open podium is, hoe de kinderen zich kunnen
opgeven en wanneer de muziek (indien nodig) aanwezig moet zijn.
Bereikbaarheidsformulieren en toestemmingsformulier
Denkt u nog aan het inleveren van het bereikbaarheids- en toestemmingsformulier dat u afgelopen
maandag heeft ontvangen!
Groep 6 is inmiddels al helemaal compleet met dank aan de kinderen die hun ouders hebben
aangespoord het formulier snel in te vullen en mee te geven!

