Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
De eerste schoolweek zit er bijna op en wat is het fijn om alle kinderen weer op school te hebben.
Maandag om 8.20 uur ging de schooldeur open en kwamen alle leerkrachten naar buiten om de
kinderen op te halen. De ouders van de onderbouw mochten mee het schoolplein op en de kinderen
van de bovenbouw hebben buiten bij het hek afscheid genomen en kwamen zelfstandig het plein op.
Fijn om te zien dat iedereen zich aan de afspraken houdt!
Morgen ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging voor het ouder-kind-leerkracht gesprek. Wij
vinden het belangrijk om alle ouders en kinderen te spreken en hebben met elkaar afgesproken dat
als we ons goed aan de richtlijnen uit het protocol van de PO-Raad houden, we veilig de gesprekken
kunnen voeren. Wij hebben de gesprekken verspreid over twee weken en tussen ieder gesprek is
een pauze, zodat we niet met te veel volwassenen tegelijkertijd in de school rondlopen. Wij willen u
vragen om niet te vroeg te komen, buiten te wachten tot het tijd is, via de hoofdingang binnen te
komen en bij binnenkomst de handen te desinfecteren. De leerkracht registreert wie wanneer een
gesprek heeft, u hoeft uw gegevens niet te registeren in de registratiemap voor bezoekers.
Wist u dat we ook te volgen zijn op Facebook en Instagram? Zo krijgt u toch een inkijkje in de school
nu u niet naar binnen mag. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waar leerlingen en/of leerkrachten
herkenbaar op staan, maar wel van het klaslokaal, kunst- en bouwwerken, etc.
Namens het team wens ik u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
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Toestemmingsformulier beeldmateriaal en bereikbaarheid
Alle kinderen hebben van de leerkracht twee formulieren mee naar huis gekregen. Wij willen u
vragen beide formulieren uiterlijk woensdag 26 augustus mee terug te geven naar school. Het
formulier waarop wij toestemming vragen om beeldmateriaal van uw kind te gebruiken is vanaf dit
schooljaar de gehele basisschoolperiode geldig. Wilt u iets wijzigen aan de toestemming dan is dat
altijd mogelijk.
Binnenkort stappen wij over op een nieuw leerlingadministratiesysteem en dan kunt u via het
nieuwe ouderportaal zelf uw toestemming invoeren en wijzigen.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2 A
Na een mooie vakantie hebben we iedereen weer mogen
begroeten in goede gezondheid. Wat fijn! We zijn gestart met
12 kinderen. Er zijn 2 nieuwe kinderen in onze groep. De
afgelopen dagen waren vooral belangrijk om elkaar beter te
leren kennen en een groep te vormen. Veel samenwerken,
samen spelen en ontdekken. De kinderen hebben een
prachtige waterleiding met zuiveringspomp, een boomhut in
de bouwhoek en vrolijke geknutselde taarten van papier
gemaakt.
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Groep 1-2B
Wat was het maandag weer fijn om alle kinderen weer terug te zien na de vakantie. We zijn gestart
met 14 kinderen en hebben 3 nieuwe kinderen in de klas gekregen. Heerlijk om in zo’n klein groepje
te wennen aan school, maar ook aan de nieuwe regels op school vanwege de corona. Maar wat
doen ze het goed. De eerste dagen (en ook aankomende weken) richten wij ons op de
groepsvorming in de klas. We doen allemaal spelletjes waarbij de kinderen met elkaar moeten
samenwerken en elkaar zo goed leren kennen. We hebben ook na al die tijd eindelijk weer kunnen
gymmen, en dat op een hele mooie nieuwe vloer. Volgende week gaan wij starten met ons eerste
thema. Wat het thema is dat is nog een verassing……

Naast mij staat dit jaar Meester Jeroen. Hieronder zal hij zich kort even voorstellen.
Hoi allemaal! Mijn naam is Jeroen Schothorst, 31 jaar en woonachtig te Haarlem en zowaar een
heuse kleutermeester. De komende tijd zal ik Natalija vervangen in groep 1-2 B en daar heb ik
oprecht veel zin in. Vrij recent heb ik als het ware een 'carrière switch' gemaakt en heb ik na een
aantal jaar in de muziek heel bewust voor het onderwijs gekozen. Momenteel ben ik bezig met de
verkorte deeltijdopleiding aan de PABO en hoop ik die over anderhalf jaar te kunnen afronden. Met
mijn creatieve achtergrond en huidige opleiding hoop ik jullie kinderen te inspireren tot mooie
dingen!
Groep 1-2C
Wat is het weer fijn om na 6 weken alle kleuters weer in de groep te zien, Wies is een nieuw meisje
in groep 2, welkom Wies! Wat leuk dat je bij ons in de groep komt.
Deze week doen we spelletjes, waar we met elkaar moeten samen werken, zo leren we elkaar beter
kennen. In de kring luisteren we naar elkaars vakantie verhalen en maken voor ons portfolio een
prachtige tekening over onze vakantie. Volgende week starten we met het nieuwe thema, maar
waar dat over gaat is nog een verrassing.
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Vandaag zijn we begonnen met het maken van een nieuwe verjaardagkalender. Wat zijn de taarten
prachtig geworden..... om op te eten!!

Groep 3
De eerste week in groep 3 is prima verlopen. Wat hebben we al veel gedaan en geleerd deze week.
Elke morgen na de inloop starten we in de kring. Bij Trefwoord is er deze week veel aandacht voor
kennismaken met elkaar en het maken van afspraken. Ook is er elke dag even gelegenheid om
vragen te stellen. Heel leuk om te merken dat kinderen hier ook gebruik van maken. De vragen
kunnen over van alles gaan zoals... wie mag vandaag de vis voeren, wat moet je doen als je potlood
op is (of beter gezegd... de punt geslepen moet worden), waarom zit Flip de Beer in de klas? Omdat
het wel erg lang duurt als iedereen over de vakantie gaat vertellen zijn we daar een tekening over
aan het maken. Deze tekeningen zijn bijna af en hangen binnenkort in de hal bij groep 3. Tijdens de
kennismakingsgesprekken zijn ze te bewonderen.
In groep 3 komen de kinderen uit groep 2a, 2b en 2c bij elkaar. Ook is er nog een nieuwe leerling,
Olle, in de klas gekomen. Welkom op de KWS Olle en we wensen je een hele fijne tijd bij ons op
school. Om elkaar wat beter te leren kennen zitten de kinderen in de groepjes allemaal naast
iemand uit een andere groep. De eerste dag was dat soms wat onwennig maar in de loop van de
week gaan de kinderen als steeds meer contact met elkaar maken.
Inmiddels hebben we ook al 2 letters geleerd. De i en de k. Het schrijven van de k in schrijfletters is
voor sommige kinderen best lastig daarom gaan we deze letter ook buiten oefenen. We lopen over
de lijnen en volgen hem met krijtjes enz. U merkt het al.... we zijn al heel hard aan het werk en dat
doen de kinderen vol overgave en enthousiasme! (Zelfs nu er heel veel kinderen toch wel een beetje
moe zijn van al die nieuwe ervaringen)
Groep 4
De eerste week zit er alweer bijna op. Wat is het fijn om weer met z’n allen in de klas te zijn!
De plekjes waren maandag snel gevonden, de spullen werden opgeruimd in de laadjes en konden we
beginnen aan de eerste schooldag. Deze is altijd even een beetje spannend, ook voor mij!
We hebben geluisterd naar ieders vakantieverhalen en daarna hebben we regels besproken. Julius is
nieuw bij ons in de klas. Welkom op de KWS, Julius!
In de loop van deze week hebben we opdrachten gemaakt van taal en rekenen. We hebben voor het
eerst onze dicteeschriften gebruikt. We doen elke dag een vijf woorden dictee met alle
spellingregels. Deze zijn nu nog van groep 3, maar wanneer we met de spellingsregels van groep 4
aan de slag gaan, gaan we deze ook oefenen in dit dictee.
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Voor rekenen hebben we somlopen op het plein gedaan met plus- en minsommen. Hierbij moet de
kinderen een kaartje in hun handen houden en op een kruis in het midden gaan staan. Bij de start
pak je een nieuw kaartje met een som en ren je naar een kind dat op een kruis staat. Je zegt het
antwoord op de som tegen het kind op het kruis en deze rent naar de finish. Vervolgens gaat het
andere kind op het kruis staan. Het is een spel waar we
lekker bij kunnen rennen; heel leuk en leerzaam!
Vanaf donderdag gaan we werken in alle schriften en
werkschriften. We hebben naast een werkboek voor de
vakken taal, rekenen en spelling ook een apart schrift.
U leest het al alle vakken hebben aparte schriften,
waardoor het heel veel lijkt en soms ook is. Het overzicht is
voor de kinderen altijd even zoek in het begin van groep 4,
maar we gaan de eerste weken samen alles rustig
doorlopen en doen. Na twee weken weet iedereen welk
schrift bij welk vak hoort! Mocht uw kind thuis aangeven
dat het veel en ingewikkeld is om alle schriften uit elkaar te
houden, dan kunt u aangeven dat dit allemaal goed komt!

Groep 5
Het schooljaar start vroeg dit jaar! Het is halverwege augustus, het is warm en toch zitten alle
kinderen en juf met een lach op hun gezicht op school. Het is fijn om na de grote vakantie weer op
school te zijn en elkaar te zien.
De plekjes worden opgezocht, nieuwe en oude spulletjes worden in de laatjes opgeborgen en dan
begint de dag. Er is uitgebreid tijd om de vakantieverhalen te vertellen en de regels te bespreken.
Voor het ‘echte’ werk is niet veel tijd op de eerste dag, maar toch gaan we moe maar tevreden naar
huis.
In de loop van de week wordt er steeds meer gewerkt aan taal, spelling en rekenen. Ook maken we
in de eerste weken veel tijd vrij voor groepsverbindende activiteiten. Dat is bijvoorbeeld: elkaar een
compliment geven of het hoepelspel spelen. Wij zien een positieve klas, waar de sfeer goed is. Wij
kijken uit naar een fijn schooljaar!
Groep 6
De kop is eraf! Groep 6 is begonnen, we
hebben mooi nieuw meubilair en de klas is er
helemaal klaar voor. Wat staat het mooi
allemaal, de kinderen hebben allemaal
dezelfde hoogte tafels, het oogt heel rustig.
De kinderen hebben inmiddels hun nieuwe
laadje ingeruimd met de schoolspulletjes en
zijn al gewend aan hun plekje in de klas.
In groep 6 zijn de kinderen nog even aan het
wennen, de weektaak, het zelfstandig
werken, het is net als vorig jaar maar toch een beetje anders.
We mogen dit jaar een nieuwe jongen verwelkomen in de klas, Daan. Het wennen aan elkaar is
verder niet nodig, de kinderen spelen weer op het plein alsof het nooit vakantie is geweest. Juf moet

Nieuwsbrief Koningin Wilhelminaschool
wel nog even wennen, veel kinderen kent ze van broertjes en zusjes maar nog niet iedereen,
gelukkig zitten de namen er al snel in.
We zijn meteen de lesstof ingedoken en gaan met rekenen beginnen met de breuken, bij taal met
hoofd- en bijzinnen en bij spelling met werkwoordspelling. Kortom, groep 6 is klaar voor een gezellig
en leerzaam schooljaar!
Groep 7
Wat fijn om deze week aan de slag te gaan met alle kinderen in de klas. We hebben fris nieuw
meubilair. Misschien heeft uw kind er thuis over verteld. De meesten vinden de nieuwe tafels en
stoelen mooi en fijn, maar sommigen hebben vooral over de stoelen het één en ander op te merken.
Hopelijk wennen de nieuwe stoelen ook voor hen snel.
We besteden de eerste weken tijd aan het herhalen van regels en afspraken. Hoe gaan we met
elkaar om en hoe werken we? Daarnaast doen we spelletjes en oefeningen om het groepsgevoel te
versterken.
We hebben deze week met rekenen, taal en spelling de belangrijkste leerdoelen van eind groep 6
herhaald en maken stapsgewijs kennis met de leerstof van groep 7.
In groep 7 hebben de kinderen een agenda nodig. Een schoolagenda 2020/2021. Het zou fijn zijn als
alle agenda’s begin volgende week op school zijn dan kunnen we ermee aan het werk.
Het is wel vreemd zo aan het begin van het schooljaar om helemaal geen ouders te zien. Gelukkig
kennen we van veel kinderen de ouders omdat we al een broer of zus in de klas hebben gehad. Van
andere kinderen hebben we soms nog geen idee welke ouders erbij horen. Gelukkig zien we elkaar
snel bij de kennismakingsgesprekken.
Groep 8
Het was voor iedereen even wennen, om bij het lokaal van groep 8 te komen de kinderen moeten nu
via de hoofdingang naar binnen, de trap op en dan komen ze uit bij het klaslokaal van groep 8.
Aan het einde van het schooljaar hebben de kinderen wel kennisgemaakt met de leerkracht maar
niet met het nieuwe lokaal.
Niet alleen het lokaal is nieuw, maar ook al het meubilair is in groep 8 nieuw. We gaan dit jaar
beginnen met het werken met flexplekken, zo kunnen de kinderen bepalen of zij rustig willen
werken in stilte, willen samenwerken op de gang, meedoen aan instructie of dat zij op een
Chromebook gaan werken. Genoeg keuzes, dat vergt enige planning van de kinderen, het gaat enige
tijd kosten voordat zowel de leerkrachten als de kinderen dit onder de knie hebben. Het is wel iets
waar we allemaal naar uit kijken. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de coronarichtlijnen wat
betreft de hygiëne.
In groep 8 kennen de kinderen elkaar meestal al door en door, toch is het ook voor hen van belang
het schooljaar goed te beginnen. Daarom hebben we een aantal ochtenden “het gelukspel”
gespeeld, waarbij de kinderen door middel van het overgooien met een bal vragen krijgen
voorgelegd waar zij een antwoord op moeten geven. Nu aan het eind van de week geven de
kinderen steeds mooiere antwoorden op de vragen.

