Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Tijdens het persmoment van dinsdag 27 oktober is duidelijk geworden dat de huidige maatregelen
zeker tot in december zullen gelden en dat het zelfs mogelijk is dat er nog aanvullende maatregelen
nodig zijn om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. De PO-raad heeft onlangs het
protocol Basisonderwijs aangepast op de huidige situatie. Het protocol dient nadrukkelijk als
handreiking voor de sector bij het volledig openen (en open houden) van de scholen. Het
kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school,
met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers
niet gehouden aan het onmogelijke. Van scholen wordt gevraagd zoveel als mogelijk een bijdrage te
leveren aan het kunnen toepassen van de afstandsregels tussen volwassenen. Concreet betekent
dit:
-

-

Ouders mogen zich niet in het schoolgebouw en op het schoolplein begeven. De KWS heeft
de uitzondering voor de ouders met kinderen in de groepen 1 en 2, deze ouders mogen hun
kind tot aan de ingang van de kleuters brengen en daar ook weer ophalen.
Oudergesprekken vinden zo veel mogelijk digitaal plaats.
Vieringen en feesten worden georganiseerd zonder ouders. Het Sinterklaasfeest en de
Kerstviering zullen hierop worden aangepast.

Het feit dat u als ouder niet aanwezig mag zijn bij vieringen en feesten raakt ons ook. Ik wil dan ook
benadrukken dat wij de regels van de overheid naleven en dat wij het, net als u, vervelend vinden
dat u niet bij aanwezig mag zijn bij vieringen en feesten. Wij vinden ouderbetrokkenheid erg
belangrijk en hopen dan ook, dat als we ons strikt aan de maatregelen houden, er straks meer
mogelijk zal zijn!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Nieuwsbrief Koningin Wilhelminaschool
Sint Maarten
Kunnen we dit jaar Sint Maarten lopen of is het niet verstandig
en wordt het afgeraden en gaat het feest niet door? De
komende dagen zal blijken wat mogelijk is. De kinderen maken
op school wel een lampion en als we 11 november niet langs de
deuren kunnen gaan met onze lampion, of u vindt het niet
verstandig, dan staat de lampion vast ook prachtig in de
vensterbank! Een beetje licht in deze donkere dagen is altijd fijn!
Ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u van onze administratie het verzoek om de
vrijwillige ouderbijdrage van het schooljaar 2020-2021 over te
maken. Aangezien we deze week over gaan naar een nieuw
leerlingadminstratiesysteen is het dit schooljaar niet mogelijk om via Wis-collect de ouderbijdrage te
innen. U zult dus van Ingrid Keur (administratie KWS) het verzoek krijgen om de betaling zelf over te
maken. Uit de enquête van voor de herfstvakantie is gebleken dat 94% van de ouders het bedrag,
wat vorig schooljaar niet is uitgegeven aan het schoolreis, doneren aan de school voor de vervanging
van het speeltoestel aan de voorzijde van het schoolplein. Namens de kinderen heel erg bedankt
voor deze donatie! Samen met de leerlingenraad en de oudercommissie zullen we een keus maken.

Wist u dat?
•

•

Juf Natalija vlak voor de herfstvakantie is bevallen van een prachtige zoon Maksim? Juf
Natalija, haar man en de kleine Maksim maken het goed en genieten van deze bijzondere
tijd.
Wij sinds vorige week een nieuwe conciërge hebben. Juf Sabine is op dinsdagochtend en
donderdagmiddag aanwezig om ons te ondersteunen bij allerlei facilitaire taken.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B
Na een heerlijke vakantie zijn we weer lekker verder gegaan met ons
thema de wasmachine. Hij is inmiddels af en staat bij ons in de
woonhoek. Buiten het maken van de wasmachine weten we ook hoe je
hem moet gebruiken. We hebben geleerd op wat voor graden de was
gewassen moet worden, hoe de was gesorteerd moet worden en welk
wasmiddel je moet gebruiken voor welke was. Dit thema loopt over in
het thema wonen. We gaan straks verder met andere kamers in
huizen. Zoals de badkamer en wc.
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Met meester Jeroen hebben de kinderen mooi
uilen gemaakt. Ook zijn de kinderen druk
bezig met de QR-codes en zijn er al leuke
spinnen gevouwen.

Groep 3
Na de vakantie zijn we begonnen met ons nieuwe thema ‘Wat een weer is het weer!’. We zijn
gestart met een weerbericht uit de krant en hebben besproken wat daar allemaal op te zien is.
Daarna hebben we thermometer, de neerslagmeter en de windkrachtmeter bekeken. Elke dag
meten een paar kinderen de temperatuur, de windkracht en de hoeveelheid neerslag die is gevallen.
In november gaan we al die gegevens noteren in een grafiek.
We zijn ook druk bezig met onze nieuwe periodedoelen. We hebben nu ook een bord in de klas
waarop de kinderen kunnen aangeven als ze denken dat ze een doel beheersen. Bij elk behaald doel
krijgen de kinderen een sticker op hun doelenkaart. De oude doelenkaarten bewaren we in de
portfoliomap zodat we die bij de gesprekken ook kunnen gebruiken. Deze periode oefenen we veel
met sprongen van 10, het flitsen op het rekenrek. Een doel wat de kinderen op zich wel weten maar
heel vaak vergeten is de juiste schrijfhouding en juiste pengreep. Wie weet helpt de doelenkaart
hierbij....
Natuurlijk zijn we ook heel druk bezig met het aanleren van alle klanken. Voor de kerst komen ook
al veel 2 tekenklanken aan bod. Wat hebben de kinderen in die paar maanden al goed leren lezen.
De kinderen genieten er zelf ook van en zodra we met een nieuwe kern starten worden de nieuwe
boeken met veel enthousiasme begroet en gelezen.
Ook zijn we druk bezig met onze lampion. Soms is dat best even lastig en een hoop gepriegel maar al
die oranje, gele en rode lampionnen staan straks vast heel gezellig.
Onze gang ziet er overigens ook heel gezellig uit met de verftekeningen van herfstbladeren!
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Groep 5
Sinds een paar weken hebben we een stagiaire in de klas: juf Brucia. Zij stelt zichzelf aan u voor:
Beste ouders,
Mijn naam is Brucia Heule, ik ben 45 jaar en sinds begin september loop ik op de dinsdag stage in
groep 5 bij juf Marion. Ik ben student aan de Hogeschool InHolland voor de verkorte deeltijd PABO
en als alles volgens plan loopt dan ben ik voor de zomervakantie klaar met de opleiding. Ik woon
samen met mijn man en kinderen van 11, 9 en 6 jaar in Aerdenhout. Mijn vrije tijd breng ik graag
door in de natuur, dichtbij of in Friesland, waar ik ook graag zwem en sup in/op het mooie
Heegermeer.
Met vriendelijke groet, Brucia Heule
Afgelopen dinsdag zijn we samen met groep 6 naar het Rijksmuseum geweest. Per klas werden er
twee groepen gemaakt en iedereen heeft wat anders gezien in het museum. Er was echter een
overeenkomst: iedereen is korte of langere tijd bij De Nachtwacht geweest. Zoals altijd was het een
zeer leerzame en heel leuke ervaring.
Na de vakantie zij we met een nieuw project gestart: vleermuizen. We zijn ons nu aan het oriënteren
op waar het beestje leeft, wat het eet en waarom het een belangrijk beestje is. De kinderen gaan zelf
vragen formuleren en zoeken naar de antwoorden daarop. Er zullen vragen onbeantwoord blijven en
daar willen we een expert voor uitnodigingen, zodat de kinderen uiteindelijk zoveel mogelijk vragen
beantwoord hebben.
Ondertussen gaan de ‘gewone’ reken- taal- en spellingslessen natuurlijk ook gewoon door. Het is
een drukke, maar gezellige tijd.
Groep 7
Na een lekkere herfstvakantie is groep 7 ook weer van start gegaan. Vorige week zat juf in
quarantaine maar gelukkig konden de kinderen gewoon naar school omdat juf Debby en een invaljuf
de honneurs waarnamen.
Net voor de herfstvakantie was het Kinderboekenweek en kwam Christel, moeder van Kiki, bij ons op
school om impressionistische schilderijen te maken met de kinderen. Hieronder krijgt u een indruk
van het resultaat.
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Het was een heerlijke creatieve ochtend!
We brachten ook een bezoek aan de Ruïne van Brederode en er kwam een verhalenverteller in de
klas. Ook dat waren geslaagde activiteiten.

