Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool

Beste ouders,
Allereerst de beste wensen! Dat het een mooi en gezond 2021 mag worden!
Op dit moment zit de eerste week van het thuisonderwijs er zo goed
als op en wij zijn trots op de kinderen! De kinderen volgen de online
instructiemomenten en maken het werk dat op de weektaak staat.
Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat zij dit thuis mede door uw
hulp redden! Heeft u vragen, wilt u even overleggen dan kunt u contact met ons opnemen. Onder
schooltijd zijn Anje Wattel en ondergetekende goed telefonisch bereikbaar en de leerkrachten kunt
u altijd via de mail bereiken. Zij kunnen dan na schooltijd met u contact opnemen.
Mocht uw kind door ziekte niet aan de online momenten kunnen deelnemen, dan willen wij u
vragen om uw kind via de leerkracht ziek te melden.
Het is nog wel onzeker of we vanaf maandag 18 januari weer open mogen. We houden de berichten
hierover nauwlettend in de gaten en zodra er nieuws is, zullen wij u, na intern overleg, informeren.
Het belangrijkste voor nu is dat we met elkaar het virus onder controle krijgen.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Groepsbezetting groep 1-2
Aan het begin van het schooljaar is juf Natalija met zwangerschapsverlof gegaan. Inmiddels is zij
bevallen van een prachtige zoon. Half januari zal juf Natalija weer aan het werk gaan. Zij zal op de
woensdag en de donderdag in groep 1-2C werken. Juf Ingrid is op maandag, dinsdag en vrijdag in de
groep. In groep 1-2B blijven Eva en Jeroen tot aan de zomervakantie samenwerken.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2 ABC
We wensen jullie een mooi en gezond 2021!
Het is jammer dat we niet samen in de klas kunnen zijn, want we missen jullie enorm. Gelukkig
kunnen we elkaar via google Meet wel af en toe zien.
Ook zijn we weer gestart met thuisonderwijs. We zien jullie opdrachten maken en inleveren, heel
erg leuk! En nogmaals, niks moet, maar het is voor ons wel fijn om contact met jullie te houden.

Donderdag is er een wisselmoment geweest en hebben we jullie gezien en gesproken. Jullie hebben
een werkje uit de kast meegenomen en werkbladen. Volgende week wisselen we deze weer om.
Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat jullie gezond blijven, dus ga ook lekker naar buiten, naar
het bos of gewoon een wandelingetje in de buurt maken als dat lukt.
Groep 4
Dat was een gekke start na de vakantie, in een leeg lokaal. Gelukkig zie ik de kinderen elke dag
online in Google Meet. Ze komen keurig binnen in de Google Meet met hun
microfoon uit. Soms zitten ze zelfs zo vroeg klaar dat ik als laatste binnenkom.
Fijn om te zien dat er zo goed meegedaan wordt door zowel de leerlingen als
ouders.
De lessen gaan een beetje anders dan anders, ik praat erg veel en er is weinig
respons omdat de microfoons uit staan. Ik kan niet wachten tot de kinderen
weer gezellig in de klas zitten!
Ook een compliment naar de ouders die ervoor zorgen dat de kinderen op tijd
klaar zitten, weten wat de code van Google Meet is en het begeleiden bij de
lesstof wanneer iets niet begrepen wordt.
Hopelijk zien we elkaar snel weer in de levende lijve!
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Groep 6
Als eerste ook namens groep 6 de beste wensen voor iedereen! Groep 6 is na de vakantie vol goede
moed begonnen met het thuiswerken. We beginnen elke ochtend eerst met wat
ochtendgymnastiek. Lekker even met iedereen die het leuk vindt in beweging, zo start je de dag
lekker fit en fris. Ook werken we de kerstkilo’s eraf!

Daarna hebben we de instructiemomenten met elkaar, een beetje gek, maar toch ook fijn om elkaar
te zien. Ik ben super trots op de kinderen, ze doen heel goed mee met de lessen.
Het is wel duidelijk te merken dat dit de tweede keer is dat de kinderen thuiswerken, ze weten al zo
goed wat er van ze verwacht wordt.
Toch wil ik ook de ouders complimenteren, superfijn dat de kinderen elke dag klaar zitten op de
juiste tijden en dat ze hun werk maken. Ik weet dat er achter de schermen veel sturing van jullie
nodig is.
Groep 8
Na de vakantie was het wel even gek om de kinderen niet in de klas te hebben maar in kleine
groepjes online via de Google Meet vergaderingen.
Hier en daar was het opstarten een beetje lastig met beeld en geluid, maar inmiddels zijn alle
kinderen zicht- en hoorbaar geweest en hebben we goed contact gehad met elkaar.
De lesstof wordt even anders aangeboden maar de kinderen weten inmiddels de weg in de Google
Classroom goed te vinden.
We herhalen momenteel met rekenen zowel keer als deelsommen met kommagetallen. Met spelling
zijn we deze week begonnen met de werkwoordspelling. De kinderen moeten nu de werkwoorden
die beginnen met ge- be- her- en ver- kunnen vervoegen zowel in de tegenwoordige als in de
verleden tijd. Dat wekt soms wel wat verwarring, want wat is nu het verschil tussen gebeurT en
gebeurD? Door goed te vervoegen, ’T KOFSCHIP toe te passen en veel te oefenen (wat we online ook
doen) leren de kinderen dit goed toe te passen.
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