Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Vrijdag vieren we de Koningsspelen met de kinderen van de groepen 1 tot en met 4. De leerkrachten
van de onderbouw hebben samen met Koen Prins, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, een
sportief programma bedacht binnen de huidige richtlijnen van het RIVM. De kinderen starten om
8.30 uur in de eigen klas en zullen vervolgens, volgens een rooster een aantal sportieve spellen
spelen. Uiteraard husselen we de groepen niet door elkaar en zal de groepsleerkracht alle spellen
begeleiden. De Koningsspelen voor de groepen 5 tot en
met 8 zijn uitgesteld en vindt in aangepaste vorm plaats
op maandag 10 mei. Zowel morgen als maandag 10 mei
verwachten we de kinderen in sportieve (rood, wit,
blauw of oranje) kleding op school.
Zaterdag 24 april begint de meivakantie en namens het
team wens u ik een heerlijke en ontspannen tijd toe.
Graag zien wij iedereen maandag 10 mei weer uitgerust
op school!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Op vakantie in de meivakantie
Mocht u in de meivakantie plannen hebben om naar het buitenland te gaan, dan willen wij
attenderen op onderstaande afspraken.
Reist u naar een oranje/rood gebied, dan bent u verplicht om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine
te gaan. Sinds februari geldt de quarantaine ook voor kinderen op de basisschool. U kunt de
quarantaine verkorten door 5 dagen na thuiskomst een test af te laten nemen. Is de test negatief
dan wordt de quarantaine opgeheven en mag uw kind weer naar school. Aangezien de overheid het
dringende advies heeft gegeven om tot 15 mei niet op reis te gaan als dit niet nodig is (noodzakelijke
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reizen uitgezonderd), hebben wij binnen Twijs afgesproken dat we voor de kinderen die in
quarantaine zitten wel huiswerk mee te geven, maar dat wij geen hybrideonderwijs gaan verzorgen.
Wij vertrouwen erop dat u zich aan de quarantaine richtlijnen zult houden als u op vakantie gaat
naar het buitenland en dat u mij via de mail een bericht wilt sturen. (debby.schouten@twijs.nl)

Personele mededelingen
De afgelopen periode hebben juf Annelies en juf Natalija wegens lichamelijke klachten niet volledig
gewerkt. Na de meivakantie zullen zij hun uren verder opbouwen en verwachten wij dat zij voor de
zomervakantie volledig zijn hersteld.
Sinds drie weken is juf Anje twee van haar vier werkdagen gedetacheerd naar de Prinses
Beatrixschool in Heemstede. Deze basisschool valt onder de stichting TWijs en Anje vervangt tijdelijk
de intern begeleider van deze school. De creatieve lessen worden momenteel vervangen door een
nieuw teamlid, juf Sophie. Zij is werkzaam binnen Twijs als leerkracht groep 7 van de Willinkschool
en zocht uitbreiding van haar aanstelling. De andere werkdag van Anje wordt vervangen door juf
Jantine.

Vakantierooster 2021-2022
In de eerstvolgende M.R. vergadering zal het vakantierooster en de studiedagen van aankomend
schooljaar worden besproken en vastgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties die
landelijk zijn vastgesteld en waar de scholen niet van af kunnen wijken. Na vaststelling van de M.R.
zullen wij het complete overzicht in de nieuwsbrief met u delen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16-10-2021
25-12-2021
19-02-2022
15-04-2022
27-04-2022
30-04-2022
26-05-2022
06-06-2022
16-07-2022

t/m
t/m
t/m
t/m

24-10-2021
09-01-2022
27-02-2022
18-04-2022

t/m
t/m

08-05-2022
27-05-2022

t/m

28-08-2022

Zoals u in bovenstaand schema kunt zien betreft de meivakantie wettelijk gezien 1 week, het kan
echter zo zijn dat de KWS net als voorgaande jaren besluit tot een tweede week meivakantie. Of dit
mogelijk is hangt af van de resterende marge-uren, na berekenen van de wettelijk verplichte
lesuren.

Nieuws uit de groepen
Groep 12B
Het thema supermark zit er op en na de vakantie mogen wij ons gaan opmaken voor het thema ‘de
tuin'. Schoffelen, zaaien, beestjes, groente en fruit zijn allemaal zaken die aan bod komen. Hopelijk
werkt het weer een beetje mee zodat de leerlingen aan het einde van dit schooljaar allemaal
ervaren tuinders zijn. Deze twee hardwerkende jongens, op onderstaande foto, hebben in ieder
geval al aan hun schoffeltechniek kunnen werken. Erg goed hoor!
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.
Zaadjes, maar ook kleine buitenplantjes zouden wij voor het thema erg goed kunnen gebruiken.
Ja, dit is een hint...
Het schooljaar begint ook langzaam op zijn einde te komen en het is leuk om te zien hoe de
leerlingen op alle vlakken zijn gegroeid. Een wedstrijdje voetballen was aan het begin van het jaar
nog lastig, maar nu wordt er menig partijtje gespeeld en zie ik ze overspelen en soms een voorzet op
maat geven a la Ziyech.
Ondertussen maken wij ons op voor de Koningsspelen. De leerlingen hebben wij in de vele
gymlessen klaar weten te stomen voor activiteiten zoals aardappelraces, kloslopen, boompje
verwisselen en touwtrekken. Dat wordt lekker vermoeid de vakantie in!
Groep 3
Afgelopen week zijn we begonnen met kern 11. In deze kern leren we onder andere dat je woorden
die eindigen op –ig en –lijk uitspreekt met een ‘u’. We blijven ook heel veel oefenen met de
woorden waarbij je een lange klank hoort maar een korte klinker schrijft zoals bijvoorbeeld nagel.
Dit is voor sommige kinderen een heel lastige categorie. De kinderen die de 'zon’ versie volgen leren
onder andere leenwoorden zoals clown en computer lezen en woorden die eindigen op -tie zoals
politie.
We zijn ook druk bezig om alle doelen van deze periode
te halen. In de gang oefenen de kinderen in 2-tallen met
een dobbelsteen met verliefde harten en de dubbelen.
Gooi je een 2 met de harten dobbelsten, dan schrijf je
alle sommen op die daarbij horen. Dus 2 + 8, 8 + 2, 10-2
en 10-8. Op deze manier krijgen de kinderen inzicht in
sommen die bij elkaar horen en die ze dus niet elke keer opnieuw hoeven uit te rekenen. Vooral het
doel ‘Ik schrijf met de juiste pengreep en schrijf de juiste lettervormen’ is voor een aantal kinderen
nog best lastig.
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Natuurlijk hebben we ook een Moederdagcadeau gemaakt. De resultaten ziet u aan het eind van de
meivakantie….
Met juf Sophie hebben de kinderen in het
atelier gewerkt. Dit keer werden er vrolijke
viervoeters gekleid. Vooraf hebben de
kinderen een filmpje gezien waarin
standbeelden van dieren werden vertoond
en werd er uitgelegd hoe je zo'n vrolijke
viervoeter stap voor stap kon maken.

In de schooltuin groeien de frambozen en aardbeien al best goed.
Dinsdagmiddag hebben we met elkaar de worteltjes, de bosuien en de
radijsjes gezaaid. Donderdag gaan we de ‘moestuintjes’ binnen in de
bakken zaaien. We zijn heel benieuwd wat er allemaal uit die piepkleine
zaadjes komt.

Groep 5
Donderdag hebben wij samen ons thema 'Reis door Nederland' afgesloten
met de presentaties van de reclameposters van de twaalf provincies. In
groepjes van 2 of 3 hebben we wervende posters gemaakt, met allerlei
interessante informatie over de provincie. We hebben nu helemaal zin om
een reis door Nederland te maken. De kinderen hebben op school en
zeker ook thuis de provincies en hun hoofdsteden goed uit hun hoofd
geleerd. We hebben veel tienen uit kunnen delen na de toets. Goed gedaan, allemaal!
Na de juffendag van morgen is het vakantie. Heerlijk twee weken uitslapen en hopelijk genieten van
mooi weer om daarna weer met veel energie te starten. Na hard gewerkt te hebben, hebben jullie
het echt verdiend. Oefen af en toe eens met de tafelsommen. Jullie merken dat we die bij veel
sommen nodig hebben en dat het dan handig is, dat je niet lang na hoeft te denken.
Een hele fijne vakantie!
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Groep 7
We zijn weer met een nieuw project begonnen. Na het project natuurverschijnselen zijn we
nu bezig met monumenten. De monumenten moeten wel in Haarlem of Overveen staan, dit
heeft meester Erik bedacht, omdat we ons dan ook meer bewust zijn van de omgeving
waarin we leven. Aan het einde van het jaar gaat hij alles bundelen en krijgen we allemaal
een boek met alle projecten die we dit jaar gemaakt hebben. We moeten hier en daar nog
wel even aan de lay-out en spelling werken maar daar hebben we, zegt meester Erik, aan
het einde van het jaar nog wel tijd voor. We zijn ondertussen ook begonnen met onze tuin.
Juf Jantine en meester Erik waren erg verbaasd over hoe enthousiast wij over de tuin en het
bijbehorende werk waren dus er komen tuinteams! Hierbij doen we, als groep 7, ook een
oproep aan alle oudertuinders van groep 7; als u nog een leuke stekjes hebt van
vruchtstruiken of heeft u nog een kleine fruitboom over, houden wij ons aanbevolen. Er
staat al een peren- en appelboom dus daar hebben we er geen 2 van nodig : ) Zaden zijn ook
altijd welkom, wij zouden het alleen wel leuk vinden wanneer wij het zelf ook op kunnen
eten en niet de 'volgende groep 7' Verder zijn we natuurlijk ontzettend druk met rekenen
taal en spelling, maar we gaan eerst nu even vakantie vieren : )
Fijne vakantie, en de groeten van groep 7

