Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Na twee heerlijke weken meivakantie en een Hemelvaartweekend zijn we begonnen aan de laatste
weken van het schooljaar. Gelukkig wordt het weer beter en kunnen we meer naar buiten!
Voor de meivakantie zijn we gestart met het opschonen van de moestuinen aan de achterzijde van
het schoolplein. Vorig schooljaar is de het werken in de moestuin vanwege de schoolsluiting en de
richtlijnen rondom Covid-19 in het water gevallen. Dat maakt dat er nu extra veel werk te doen is!
De komende weken zullen we met de groepen veel in de tuin aan het werk gaan en wellicht
ontvangt u van de leerkracht van uw kind een oproep of u zin en tijd heeft om te helpen. Daarnaast
zijn wij op zoek naar vaste planten voor in de schooltuin. Heeft u thuis een plant waarvan u een
stekje kan missen, dan zouden wij het ontzettend fijn vinden als u deze aan uw kind wilt meegeven!
In de laatste periode staan er verschillende activiteiten gepland en per activiteit zullen we bekijken
hoe deze activiteit volgens de richtlijnen van Covid-19 door kunnen gaan. Donderdag 3 juni staat de
projectdag van het KWS-Fonds op de agenda en de planning is al helemaal rond! Het beloofd een
dag vol leuke en leerzame activiteiten te worden.
Dinsdag 15 juni gaan we op schoolreis en binnenkort ontvangt u van de schoolreiscommissie meer
informatie over deze dag. We gaan ervan uit dat het weer meewerkt en dat het twee mooie dagen
worden!
Donderdag 10 juni heeft het team een studiedag en hebben de kinderen vrij. Samen met het team
gaan wij ons verdiepen in het thematisch onderwijs en ons daltonbeleidsplan.

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Nieuwsbrief Koningin Wilhelminaschool
Nieuws uit de groepen
Groep 1-2 A
We hebben het thema ‘supermarkt’ afgerond en zijn gestart met het thema ‘tuin’. We kunnen gelijk
goed aan de slag in de schooltuin, het staat er erg groen bij!
Voor de meivakantie hebben we al veel gezaaid, die plantjes zijn flink gegroeid en kunnen nu de
schooltuin in.
In de klas zaaien we voor in de vensterbank en kunnen de kinderen zelf water geven en de groei
volgen. Bij de weektaken leren we deze week om bestrating te leggen aan de hand van een
plattegrond. Een andere weektaak gaat over blaadjes en zaadjes van klei te maken en het juiste
aantal te tellen of de bloem af te maken. De periodedoelen gaan deze keer over: jouw eigen
lichaam, terug of verder tellen vanaf een willekeurig getal, vouwen via een vouwreeks of met de QR
code en plaatjes in de goede volgorde leggen en het verhaal erbij vertellen. De kinderen zijn er
enthousiast mee gestart.
En een prachtige opmerking uit onze groep over het lichaam: je navel is je eerste litteken!

Groep 4
We hebben het thema ‘in en om het water afgerond’ en zijn gestart met het thema ‘van zaadje tot
slaatje!’ We gaan met dit thema werken in de moestuin van school! We hebben al wortels en
radijsje gezaaid voor de meivakantie. Daarnaast heb ik ook de Albert Heijn moestuintjes thuis
gezaaid en zijn die flink gegroeid. Als jullie nog moestuintjes over hebben, dan houden we ons
aanbevolen! De kinderen gaan ook zeker nog zaaien en kijken wat er
gebeurt met planten.
Verder zijn we aangekomen bij ons laatste woordpakket van dit jaar! We
hebben ontzettend veel spellingsregels geleerd. Het woordpakket gaat deze
week over woorden die eindigen op -eeuw, -ieuw, en -uw. We hebben er
vandaag al even mee geoefend in een stoelendans
dictee. Werkt hetzelfde als een gewone stoelendans!
Er staat een muziekje op en wanneer de muziek stopt,
zoek je een maatje en geef je elkaar een woord.
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We gaan de komende weken oefenen met de tafels, deze mogen thuis gestampt worden.
We zijn deze week al druk bezig met de tafel van 2, volgende week starten we met de tafel
van 3 en zo bouwen we het langzaam op. De kinderen moeten, net zoals wij vroeger, de
tafels snel kunnen reproduceren. Ze moeten de tafel op volgorde en door elkaar kennen en
kunnen.
Vandaag komt het archeologisch museum op bezoek om ons een kijkje te geven in de
archeologie!
Daarnaast werken we niet met alle schrijflessen meer uit het schrijfschrift, omdat we
merken dat schrijven soms nog een beetje lastig is. Daarom oefenen we zo nu en dan op de
tafels met scheerschuim! Super leuk en een mooie bijkomstigheid is dat de tafels daarna
weer helemaal schoon zijn.
Groep 6
Het weer is nog niet zo mooi, maar na regen komt zonneschijn. In de klas is het belangrijk dat juf een
oogje in het zeil houdt, want als de kat van huis is dan dansen de muizen op tafel. In groep 6 worden
de kinderen soms op pad gestuurd, niet met een kluitje het riet in. Heeft u inmiddels de klok al
horen luiden?
Groep 6 gaat het laatste blok van taal aan de slag met figuurlijk taalgebruik, superleuk! Maar ook wel
lastig en verwarrend soms. In de Nederlandse taal hebben we ongeveer 6500 spreekwoorden,
gezegden en uitdrukkingen. Dat zijn er heel veel, die behandelen we natuurlijk niet allemaal.
Kunt u alle 125 spreekwoorden op dit schilderij van Pieter Bruegel vinden?
Rekenen is weer
een ander
verhaal, in het
laatste blok
behandelen we
verhoudingen en
schaduwlengtes,
dat klinkt heel
spannend maar
als het kwartje
gevallen is, is het
appeltje eitje.
Handig rekenen
is in blok 6 een
terugkerend
thema, we
passen het toe bij plus- en minsommen, maar ook bij vermenigvuldigen en delen. Natuurlijk staan de
breuken ook weer centraal en zijn we ons aan het klaarstomen voor groep 7.
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Groep 8
We hebben de meivakantie alweer even achter de rug, en dan komt
het einde van groep 8 maar ook de basisschool al snel in zicht.
Bij het einde van de basisschool hoort natuurlijk het kamp van groep
8 en de musical. Vlak voor de vakantie hebben de kinderen audities
gedaan en zijn de rollen verdeeld. Het is nu ontzettend hard werken
om dit alles onder de knie te krijgen. Maar dat gaat de groep zeker
lukken.
Nog voor de vakantie hebben de kinderen de IEP eindtoets gemaakt.
De uitslag hiervan verwachten wij begin juni.
Naast al het leuke wat het einde van groep 8 met zich meebrengt,
werkt groep 8 ook nog gewoon met een weektaak en gaan de lessen
ook gewoon door.
Helaas werkt het weer niet altijd even prettig mee, maar af en toe
gaat de groep naar buiten om daar de leerstof te oefenen zoals
rekenen. Nog voor de vakantie hebben de kinderen “priemgetallen”
behandeld. In een honderdveld moesten de kinderen met de
samengestelde groepjes de priemgetallen kleuren, vergelijken en
nakijken. Daarna volgde de 2e activiteit met priemgetallen. De klas
werd verdeeld in 2 groepen.
Met de juiste lijsten van priemgetallen is er op het schoolplein estafette
gerend. Op het plein moesten de kinderen de priemgetallen invullen op de
100-velden die daar klaar lagen. Volgens de juf was het gelijk spel en
foutloos van beide groepen.
Nu maar hopen dat het weer het steeds meer gaat toelaten en dat er veel
buiten geoefend kan worden!

