Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Het kan u niet ontgaan zijn, maar er gebeuren de laatste tijd vreemde dingen op school. Vorige week
is de wijkagent bij ons op bezoek geweest. De buren hadden een verdacht persoon de school binnen
zien gaan. Signalement van de persoon: zwarte sportschoenen, een cape, een zwarte maillot en een
jurk of plofbroek. De wijkagent wilde graag meer informatie en de kinderen zijn voor haar op
onderzoek uitgegaan. Maandagochtend vonden de kinderen een slaapzak en de resten van een
kampvuurtje buiten bij de school. Als klap op de vuurpijl stond er donderdagochtend een tentje op
het plein. Het zou toch niet zo zijn dat rommelpiet buiten bij ons op het schoolplein logeert?
Inmiddels zijn we allemaal ontzettend nieuwsgierig en willen we graag weten wat zich nu precies op
school afspeelt en of Sinterklaas van dit alles op de hoogte is.
Vrijdag 4 december verwachten we in de loop van de ochtend Sinterklaas en zijn pieten bij ons op
school. Net als elke dag gaat de deur van de school om 8.20 uur open en mogen de kinderen naar
binnenkomen. Om half negen begint de leerkracht met de
groep in de klas en vervolgens zullen wij met elkaar naar
buiten gaan om Sinterklaas en zijn pieten te verwelkomen.
We maken er een feestelijke dag van met de kinderen en
naast een bezoek aan Sinterklaas zullen de kinderen van de
groepen 5 tot en met 8 ook nog de surprises uitpakken en
tussendoor gymmen. De kinderen van groepen 1 tot en met
4 zijn om 12.00 uur uit en de kinderen van groepen 5 tot en
met 8 zijn om 14.30 uur uit. Van alle festiviteiten zullen wij
foto’s maken zodat u toch het een en ander kan meebeleven.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel`
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Nieuws van de GGD Kennemerland

GGDflits Vieren in coronatijd
Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het
vieren van verjaardagen en andere gezamenlijke activiteiten.
Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloedt hoe jaarlijkse
feestelijkheden eruitzien. Zo is een drukbezochte
Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet
iedereen uitgenodigd worden. Ook het wekelijkse
familiediner en andere gewoontes zullen anders zijn.
Hoe ga je hier als gezin mee om?
Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over
bijvoorbeeld corona en de coronamaatregelen.
Meer behoefte aan specifieke informatie over corona voor jonge kinderen, jeugdigen,
ouders en professionals? Klik hier.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B
Het houdt de gemoederen al een tijdje bezig en het zal jullie vast niet
ontgaan zijn, maar de goed heilig man is weer in het land. Dit bezorgt
menig leerling slapeloze nachten en ook hier in de klas is zijn aankomst ons
niet ontgaan. Vandaag hebben wij met de hele klas een open haard
gemaakt zodat wij onze schoen kunnen zetten en hopelijk een cadeautje
krijgen.
De kinderen weten het nog niet, maar morgen
gaan wij ook nog eens pepernoten bakken. Dat
wordt smullen! Wilt u het recept thuis eens
proberen, dan kunt u meester Jeroen altijd
mailen. Ondertussen blijven wij ons in het zweet
werken zodat de leerlingen klaar gestoomd
kunnen worden voor hun pietendiploma. Geen
klimrek, obstakel, hoge wandrek of hoge muur
wordt geschuwd en zijn we wekelijks aan het
‘trainen’ voor het pietendiploma.
Buiten alle feestelijke activiteiten zijn wij ook
nog steeds hard bezig met thema ‘Huis’ en hebben wij inmiddels van
iedereen een foto van zijn of haar huis mogen ontvangen! Die hebben wij
allemaal verzameld en gebundeld opgehangen bij de bouwhoek ter
inspiratie. Er wordt van alles nagebouwd, een twee-onder-een-kap, een
villa of een rijtjeshuis.

Nieuwsbrief Koningin Wilhelminaschool
Groep 3
De sinterklaasstemming zit er goed in bij groep 3! Vorige week hebben we eerst plannen gemaakt
voor het pietenhuis wat we wilden gaan maken. In 2 tallen hebben de kinderen een pietenkamer
getekend. Dinsdag zijn we
begonnen met het beplakken en
inrichten van de kamers. Wat werd
er goed overlegd en enthousiast
gewerkt aan het pietenhuis.
Donderdag maken de kinderen
eerst hun windwijzer af met juf
Anje en volgende week gaan we
het pietenhuis afmaken. De
kinderen kijken er in elk geval al
met veel plezier naar. Gelukkig
hadden de rommelpieten, die
woensdagnacht langs zijn geweest,
het pietenhuis helemaal heel
gelaten.
We zijn ook hard aan het werk met de periodedoelen. Elke dag hangen er weer heel wat nieuwe
naamkaartjes bij de doelen die kinderen denken te beheersen. Met de kinderen die denken dat ze
nog niet zo ver zijn oefenen we nu wat vaker in een klein groepje.
Elke dag meten we ook hoe warm het is, hoeveel neerslag er is gevallen en hoe hard het waait. Die
gegevens vullen we in en zo kunnen we heel duidelijk zien welke dag het het warmst was en
wanneer het koudst enz.

Groep 5
De Sint is in het land en dat kunnen we goed merken in de klas. Wat een spannende tijd is dat toch!
In groep 5 trekken de kinderen voor de eerste keer op school een lootje en gaan ze een surprise
maken. Het trekken van de lootjes is natuurlijk ook superspannend. De derde poging was geslaagd,
toen had niemand zichzelf getrokken. Het blijft moeilijk om geheim te houden wie je als lootje
getrokken hebt. We hopen dat de kinderen het nog even geheim kunnen houden.
Aan de surprise stellen we drie ‘eisen’:
1. De surprise wordt door de kinderen zelf gemaakt van (min of meer) kosteloos materiaal.
2. Er zit een cadeautje bij van 5 euro.
3. We maken een gedichtje van ten minste vier regels.
Juf Annemiek doet ook gezellig mee en heeft een van de kinderen als lootje getrokken. We zijn
ontzettend benieuwd wat voor moois de kinderen gaan maken.
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Het project gaat deze periode over vleermuizen. De kinderen weten er al veel van. De vragen die nog
niet beantwoord zijn, kunnen we op 8 december aan de vleermuizenvrijwilliger van de Grote of Sint
Bavokerk stellen. We zijn heel blij dat deze vrijwilliger zomaar tijd vrijmaakt om bij ons op school zijn
kennis te delen.
Deze week hebben de kinderen een
kadoku gemaakt. Een variant op een
sudoku, maar dan met cadeautjes in
kleuren. Ze hebben er tweetallen aan
gewerkt. Het was nog een lastige klus
om het goed te krijgen.

Groep 7
De Sint is in het land en groep 7 is erg druk met het zoeken van een verdacht persoon die af en toe in
de nacht rond de school zwerft. Er is wel een vermoeden, maar er is nog niemand aangehouden, de
politie is zelfs in de klas geweest met een signalement van de betreffende persoon. Voor het
Sinterklaasfeest zijn wel ondertussen de lootjes getrokken. Er zijn wel wat regels voor het maken van
de surprise:
• De surprise wordt door de kinderen zelf gemaakt van (min of meer) kosteloos materiaal.
• Er zit een cadeautje bij van 5 euro.
• We maken een gedichtje van ten minste 10 regels.
Vandaag was het een grote rotzooi in groep 7! Erg vervelend en toch opvallend dat de Rommelpiet
echt elk jaar weer de KWS weet te vinden.
Gelukkig waren er wel nog cadeautjes met pepernoten voor de kinderen, dus dat verzachtte wel de
pijn. U zult begrijpen dat het wel een warrige periode is voor de kinderen, af en toe een grote chaos
op school, zenuwachtig voor de Sint, surprise maken en dan ook nog gewoon je schoolwerk. Maar
wees gerust mijn lieve ouder(s) er staat natuurlijk een dijk van een onderwijsplan achter : ) De
kinderen hebben misschien wat tips nodig voor het maken van de surprise en/of het gedicht. Voor
de rest wordt gezorgd.
Groeten van de 2 Sinten
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