Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Afgelopen dinsdag zijn we eindelijk weer eens een dagje weg geweest. Groep 1 tot en met 7 ging op
schoolreis! De onderbouw naar speeltuin ‘De Veilige Haven’ en de bovenbouw naar Action Planet.
De kinderen hebben genoten van het heerlijk spelen in de speeltuin en van de
teambuildingsactiviteiten in Spaarnwoude.

Groep 8 is niet mee geweest op schoolreis, zij hadden een dagje vrij, zodat zij zich konden
voorbereiden op het kamp. Woensdagochtend zijn zij op de fiets naar Egmond aan Zee vertrokken.
Uiteraard hebben hun ouders, de leerkrachten en de kinderen hen uitgezwaaid op de
Dompvloedslaan. De eerste berichten van de leerkrachten die mee zijn druppelen al binnen. Het
fietsen zit erop en ze zijn allemaal goed aangekomen. Vrijdagmiddag verwachten we groep 8 aan het
eind van de middag weer op school. We zijn benieuwd naar hun verhalen.
Vorige week hebben wij een studiedag gehad. Voor het eerst sinds tijden weer fysiek op school,
weliswaar in kleine groepjes, maar wat ontzettend fijn om op deze manier weer met elkaar aan het
werk te zijn! In de ochtend zijn we gestart met ons thematisch onderwijs. Welke thema’s zullen
volgend jaar op de jaarplanning staan en welke doelen horen daar bij. In de middag hebben we ons
daltonbeleidsplan in zijn geheel besproken en ‘De Rode Draad’ van ons daltononderwijs geëvalueerd
en waar nodig herzien. Mooi om te zien dat we een flink aantal stappen hebben gemaakt in onze
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daltonontwikkeling en dat wij met elkaar telkens uitgaan van het waarom. Waarom doen wij wat wij
doen? Welke visie zit daar achter? Zodra het daltonbeleidsplan helemaal is aangepast en is
besproken in de MR, zullen wij het op onze website plaatsen en u hiervan op de hoogte stellen.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Rosanna IJzenbrandt een nieuwe baan heeft
gevonden. Vorige week vertelde Erik Schoonderwoerd dat hij met ingang van het nieuwe schooljaar
binnen TWijs een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Concreet betekent dit dat wij nu
vacatureruimte hebben voor drie dagen in de midden/bovenbouw. De vacature staat inmiddels
intern (binnen TWijs) uit. Mocht het ons niet lukken om de vacature voor 23 augustus in te vullen,
dan kunnen wij alsnog starten en zijn alle groepen bemand.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2A
Dinsdag 15 juni zijn we met groep 1 tot en met 4 naar speeltuin ‘De Veilige Haven’ geweest. De
kinderen, de juffen en de meester hebben een super leuke dag gehad. De kinderen hebben fijn
kunnen klimmen, klauteren, schommelen en nog meer kunnen doen. De speeltuin was alleen door
de KWS bezet. We zijn blij met de ouders die konden rijden voor dit schoolreisje: lieve ouders,
BEDANKT!

In de groep hebben we de afgelopen weken over het thema “de tuin” gewerkt. Zo hebben de
kinderen gezamelijk appelbomen gemaakt, een hekje voor de sloot met mooie gele plomp bloemen
en een klein moestuintje. De kinderen hebben ook zelf bloemen gemaakt van papier in 3D en
getekend met wasco. Ze zijn prachtig geworden! De schooltuin ziet er mooi en groen uit. Mede
dankzij hulp van ouders, dank daarvoor.
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Groep 4
We hebben de blokken van taal en spelling helemaal afgesloten en zijn alles aan het herhalen. Dit
hebben we afgelopen week op het schoolplein in het zonnetje gedaan. We hebben categorieën
gerend, aangetikt en zo zijn bewegend bezig met leren.
In de klas zijn we bezig met het thema ‘van zaadje tot slaatje’. We hebben afgelopen week nog wat
plantjes in de moestuin gezet en we zorgen ervoor dat de plantjes bijna elke dag water krijgen, zodat
ze goed gaan wortelen. In de klas hebben we enkele plantjes staan om te kijken wat er ook onder de
grond gebeurd.
Dinsdag zijn we op schoolreisje geweest naar ‘De Veilige Haven’ in IJmuiden. We hadden prachtig
weer en er waren genoeg speeltoestellen om heerlijk op te klimmen en te klauteren!
We hebben een heerlijke dag gehad en deze afgesloten met een ijsje!
Aan alle ouders die gereden hebben: BEDANKT!

Groep 6
Wat een week heeft groep 6, maandag eerst een dagje juf Miranda voor de klas. Dan dinsdag lekker
op schoolreisje en woensdag ook nog eens naar Thijsse's hof! Als de voorspellingen juist zijn hebben
we ook nog een tropische afsluiting.
Schoolreis was echt heel tof! In Spaarnwoude hebben we bij Actionplanet een superleuke drukke
dag gehad. Hier een aantal reacties van de kinderen:
-Ik vond het heel leuk, vooral de estafette, dan ging je in een team.
-Het was een heel ander schoolreisje dan normaal, maar ik vond het wel heel leuk vooral de
stormbaan.
-Leuk, zeker een aanrader.
-Het was leuk en leerzaam, ik zou het zeker nog eens willen doen.
-Het is leuk, en makkelijker dan je denkt.
-De stormbaan is leuk, omdat je lekker door de sloot heen mag.
De stormbaan is leuk, maar ik zou het niet doen als je niet vies wilt worden.
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Woensdag naar Thijsse's hof hadden we ook heerlijk weer, wel een beetje warm maar in de
beschutting van de begroeiing goed te doen. Alles stond prachtig in bloei en er was veel
insectenleven. Zo hebben een aantal kinderen zich in de mierenhoop begeven (daar kwamen ze niet
helemaal ongehavend vanaf). Hebben we veilig brandnetels bevoeld (was geen succes). Het hoogte
punt was misschien wel het pompwater.

