Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Mijn voornemen na de vorige nieuwsbrief was om deze nieuwsbrief eens niet te vullen met corona
gerelateerde onderwerpen. Helaas ontkom ik er gezien de huidige ontwikkelingen niet aan.
Het nieuws dat de basisscholen vanaf 8 februari weer open mogen heeft
ons allemaal enigszins verbaasd. We zijn blij dat we alle kinderen weer op
school mogen begroeten, maar we vinden het ook wel spannend. Los van
deze nieuwsbrief zal ik u informeren hoe wij ons onderwijs gaan
vormgeven vanaf maandag 8 februari. Hoe zorgen we er met elkaar voor
dat we veilig en verantwoord onderwijs kunnen blijven geven en we het
risico op verspreiding van het virus zo minimaal mogelijk kunnen houden.
De afgelopen weken hebben de kinderen online les gekregen en wat hebben ze dat goed opgepakt!
Waar nodig met uw hulp hebben zij de taken van de weektaak gemaakt en de online instructies
gevolgd. De leerkrachten hebben van alle dagen en alle lesmomenten een absentielijst bijgehouden
en gekeken naar het werk wat gemaakt is. Uit deze gegevens blijkt dat de kinderen enorm hard
gewerkt hebben en vrijwel allemaal bij de instructies aanwezig waren. Wij zijn dus supertrots op de
inzet en het doorzettingsvermogen van de kinderen. Als blijk van waardering voor hun inzet en het
feit dat wij blij zijn dat ze weer naar school komen hebben de kinderen donderdag allemaal een
kleine attentie van ons gekregen.
Voor de kinderen van groep 8 breekt er een spannende tijd aan. Zij
zullen voor de voorjaarsvakantie hun schooladvies ontvangen en
kunnen zich vanaf de eerste week van maart inschrijven op de
voortgezet onderwijsschool van eerste keus. Natuurlijk passend bij hun
uitstroomprofiel. Op dit moment verzorgen veel scholen voor
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voortgezet onderwijs een online open dag. Helaas geen sfeertje opsnuiven, maar een goed
alternatief. Gelukkig hebben veel kinderen vorig jaar al een aantal scholen bezocht en hebben we dit
jaar met de groep een aantal scholen kunnen ontvangen op school en één school kunnen bezoeken.
De kinderen en ouders van groep 8 zullen komende week een uitnodiging ontvangen voor een
online adviesgesprek.
In de volgende nieuwsbrief kom ik mijn belofte na en zal ik u informeren over alle
onderwijsontwikkelingen van dit schooljaar. Ik wens u, mede namens het team, een goed week.
Wellicht met een mooi laagje sneeuw! Geniet, blijf gezond en let een beetje op elkaar!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Extra vest mee naar school
Het is belangrijk dat we de klassen goed blijven ventileren ook als het buiten
koud is. Het is handig als kinderen standaard een extra vest of trui in hun
luizentas hebben zitten op school. Als ze het koud krijgen kunnen ze deze
aantrekken.

Koptelefoon groep 3-8
Tijdens de weken van thuisonderwijs hebben de kinderen al hun spullen van school mee naar huis
genomen. De kinderen van de bovenbouw hebben ook hun koptelefoon mee naar huis genomen om
zo het online onderwijs te kunnen volgen. Ons verzoek is of zij hun koptelefoon of ‘oortjes’ weer
mee terug kunnen nemen. Deze hebben zij nodig als ze op school op het Chromebook werken.
Daarnaast willen wij ook aan de ouders van de groep 3, 4 en 5 vragen of zij hun kind een koptelefoon
mee naar school willen geven. In het kader van de coronamaatregelen en de hygiëne is het
belangrijk dat ieder kind zijn eigen koptelefoon heeft.

Hoofdluis
Het lijkt erop dat de hoofdluis zich niet aan de anderhalve meter maatregel houdt. Wij hebben van
ouders vernomen dat er hoofdluis is geconstateerd. Wilt u alert zijn en uw kind regelmatig
controleren en indien nodig behandelen?

Parro
Als u nog niet bent aangemeld in Parro willen wij u verzoeken dit te doen vóór 10 februari.
Ouders die zich niet hebben aangemeld hebben vandaag nogmaals een uitnodiging ontvangen.
We gaan donderdag een test bericht sturen.
Als u de uitnodiging niet heeft ontvangen, kunt u een mail sturen naar:
administratie@kws-overveen.nl
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2A
Nog maar een paar dagen en dan mogen de kinderen weer samen naar school! We zijn erg blij met
dit nieuws; we hebben de kinderen gemist de afgelopen weken!
Gelukkig hebben we via Google Meet elkaar gezien of bij het wisselmoment. We hebben foto’s
ontvangen van al het schoolwerk wat thuis gedaan is.

Maandag starten we met een gezellige vollere groep; 22 kinderen. Alma is net 4 jaar geworden en
Margot wordt binnenkort 4 jaar en komt aankomende week wennen. Ook komen Emir, Bella, Anaïs,
Jake en Mischa in onze groep, daar zijn we erg blij mee. We hopen dat jullie je snel fijn en veilig
voelen in onze groep en we gaan er een mooi schooljaar samen van maken. Welkom allemaal!

Groep 1-2C

Wij zijn druk bezig met het indelen van de lokalen. Het middelste klaslokaal begint al vorm te krijgen.
We hebben onder andere een prachtige lees/taal-hoek en reken/constructie-hoek gemaakt. Verder
willen we een ontdektafel in het midden van ons lokaal neerzetten.
Juf Ingrid en juf Natalija hebben er erg veel zin in! Tot volgende week allemaal.
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Groep 4
Vanaf aanstaande maandag zal juf Denise bij ons in de klas komen. Juf Denise is geen onbekende op
school, hiervoor heeft zij stage gelopen in groep 6 bij juf Rosanna. Ze komt nu het tweede half jaar
bij ons in groep 4. Zij zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag.
Maandag gaan we weer starten na 6 weken thuisonderwijs. De kinderen moeten weer even wennen
aan elkaar en aan het werken in de klas. Voor de komende dagen hebben zij een werkboekje
meegekregen om in te werken. Dit moeten ze maandag weer meenemen naar school.
We gaan deze weken voor de voorjaarsvakantie eerst wennen aan school en elkaar. We gaan kijken
hoe iedereen thuis geleerd heeft. De tweede helft van het jaar gaan we weer aan de slag met onze
leerdoelen.
Groep 6
Eén van de opdrachten thuis was: schrijf een gedicht. Hier een greep uit de gedichten van groep 6.
Corona
Vogels fluiten
Moeten kunnen blijven
Mogen niet naar buiten
Avondklok

Vos
Een vos
In het bos
Met wat rode lipgloss
Einde

Moeder
Geïrriteerd boos
Ze oefent hard
Maar wij luisteren slecht
Homescholing

Paard
Rent daar
De groene weide
Heel blij en snel
Weg

Quarterpounder
Eet ik
Niet erg veel
Ik eet wel kipnuggets
Lekker

Corona
Is stom
Heel erg stom
Ik haat corona echt
Stom
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Groep 8
Al een paar weken geleden mochten de kinderen van groep 8 weer naar school omdat zij onder de
uitzonderingsregeling vielen. En gelukkig maar, met elkaar in de groep is het toch veel fijner. De
afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de herhaling van de leerstof en hebben de kinderen
veel vragen kunnen stellen. Het gevoel van “achterlopen in de leerstof” bleek toch wel mee te
vallen. Gelukkig maar!
Helaas moesten we vanwege de (toch wel)
plotselinge lockdown ook ineens het
themawerk over wereldreligies stoppen. De
kinderen hebben tijdens de thuiswerkperiode
wel verder onderzoek gedaan en bij
terugkomst op school hebben de kinderen
met de verzamelde informatie het project
toch nog kunnen afronden. Het filmpje van groep 8 staat inmiddels in de
Google Classroom.
Inmiddels zijn de kinderen bezig met een nieuw thema. In dit thema staan
de vakken “natuur en techniek” centraal. De kinderen hebben zelf in
duo’s een onderwerp mogen kiezen binnen deze vakken en maken hier
een lapbook van.
De lapbooks beginnen inmiddels vorm te krijgen en het ziet
er nu al indrukwekkend uit.
Groep 8 is ook de eerste groep die gestart is met de IEP
toetsen. De kinderen hebben de eerste toetsen van
begrijpend lezen en rekenen achter de rug. Na de toets
reflecteren wij hoe de toets verliep. De geluiden van de
kinderen zijn tot nu toe positief. De vragen zijn duidelijk, de
vragen worden voorgelezen, de kinderen kunnen goed zien
waar zij zijn gebleven en het werken met de Chromebooks
bevalt best goed.
De kinderen zitten in een “windmolen” opstelling zodat zij
niet bij elkaar in het scherm kunnen kijken.

De uitslagen van de toetsen en het schooladvies zullen wij via een digitaal oudergesprek met u
bespreken.
Een uitnodiging hiervoor krijgt u via Parro. Het is dus noodzakelijk om u hierbij aan te melden!

