Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Hoewel er al meer dan een week gespeculeerd is over het eerder sluiten van de basisscholen, is het
nieuws dinsdagavond hard aangekomen. Trots ben ik op het team van de KWS, met elkaar zijn wij
toch telkens in staat om een teleurstelling om te buigen in een kans en zetten we er met elkaar de
schouders onder om het onderwijs voor de kinderen door te laten gaan. Wij zijn daarnaast
ontzettend dankbaar voor alle ondersteuning en
flexibiliteit van de ouders. Onder leiding van de
oudercommissie en de hulp van alle ouders zullen wij
morgen met de kinderen kerst vieren op school. De
kinderen mogen morgen in hun feestkleding naar school
komen en met elkaar zullen wij eerst uitgebreid
ontbijten en vertellen wij het kerstverhaal.
Vanaf dinsdag 21 december is er noodopvang voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep
hebben. Ouders die hiervan gebruik willen maken kunnen dit tot vrijdagmiddag 17.00 uur via de mail
aanvragen. De leerkrachten die niet ingezet worden voor de noodopvang hebben tijd voor de
klassenadministratie, les- en themavoorbereidingen en hebben digitaal overleg met elkaar om
ervoor te zorgen dat we na de kerstvakantie gelijk goed van start kunnen gaan met de kinderen.
Wij wensen u nu alvast gezellige kerstdagen met de familie en een sprankelend nieuwjaar!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2A
Vorige week dinsdag hebben de kinderen de kerstboom
versierd. De bak met kerstversierselen stond op de ronde
tafel midden in de klas. Alle kinderen mochten helpen met
versieren. De boom in onze klas is best hoog. Op een
gegeven moment kwamen de
kinderen erachter dat de boom
aan de onderkant heel mooi
versierd was maar bovenin nog
niet. Tja, hoe los je dat op als je
er niet bij kan? Een aantal
kinderen pakten toen hun stoel
en de langste kinderen konden
erbij! Het resultaat: een prachtig
versierde boom!
Bij juf Ingrid hebben de kinderen mooie engeltjes geknipt
en geplakt en een kerstboom gevouwen. In de
constructiehoek hebben de kinderen prachtige sterren en
kerstbomen van Clics en K’nexx gemaakt. Het lokaal wordt
steeds gezelliger.
Ook hebben we het kerstverhaal uitgespeeld naar
aanleiding van het boek ‘Geen stille nacht’. Een herbergier
wil heel graag slapen maar wordt steeds gestoord. Eerst
belt een jong stel aan, daarna herders en koningen…..
Boos stormt hij de stal in totdat hij het kerstkind ziet. De
kinderen vonden het kerstspel zo leuk dat wij het een aantal keren gespeeld hebben.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2022 toe!

Groep 4
Wat een gekke week hebben we gehad! Stonden juf Denise en
ik opeens zomaar vanaf dinsdag online lessen te verzorgen.
Maar wat hebben de kinderen het super goed gedaan. Ze deden
enthousiast mee, ook al was het soms wat langer wachten op je
beurt of een beetje saai. Voor ons was het ook saai, want wij
hadden een klas voor ons in kerstsfeer zonder kinderen erin!!
Gelukkig kwamen de meeste kinderen afgelopen maandag weer
op school. Dat was wel weer even wennen, maar ging snel weer
als vanouds.
Dinsdagavond kondigde meneer Rutte aan dat de scholen een week eerder dicht gaan. Dat betekent
opeens dat dit de laatste schoolweek voor de vakantie is. We hebben het samen besproken in de
klas, waarom moeten de scholen dan dicht als we net een week onze vrienden en vriendinnen niet
hebben gezien. De kinderen weten heel goed dat dit moet, maar dat wil niet zeggen dat we het leuk
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vinden. We hebben elkaar tenslotte al een week moet missen. Deze laatste dagen maken we er
gezellige dagen van!
Dat houdt in dat we naast het reguliere werk wat op de weektaak staat, binnen komen met de
kerstboom en de lichtjes aan, er op het digibord een haardvuur brandt en we zachtjes een
kerstmuziekje opzetten, maar ook dat we even wat meer ontspanning opzoeken met elkaar. We
maken onze kerstboom af die we met juf Anje zijn begonnen. Ze borduren erop los met op de
achtergrond rustige kerstmuziek. Vrijdag hebben we een kerstontbijt, zo sluiten we de kerstperiode
toch gezellig met elkaar af.
Voor nu wens ik u een fijne vakantie en een goede jaarwisseling!!

Groep 6
Wat zijn we blij dat de klas weer compleet is! Na een lange periode van klasquarantaine en
leerlingen in quarantaine zijn alle kinderen weer op school. Helaas kunnen we hier niet zo lang van
genieten, maar van deze dagen genieten we extra.

De Sinterklaasviering deels digitaal en deels in de klas was
speciaal. Het was leuk om alle surprises te zien en te zien
hoe goed de kinderen hun best hadden gedaan.

De klas ziet er gezellig uit. De kerstboom is helemaal versierd met lampjes en
kleurrijke kerstballen. Ook hangt de klas zelf vol met kerstlampjes. In de pauze
en tijdens het eten gaan de lampjes aan en maken we het extra gezellig in de
klas. De kinderen hebben mooie kerststerren gemaakt die aan het raam
hangen.
De afgelopen twee weken hebben de kinderen drama les gehad in de gymzaal.
Bij deze lessen moesten de kinderen situaties uitbeelden en de andere kinderen moesten deze
raden. Tijdens de tweede les moesten er echt kleine toneelstukjes worden opgevoerd, naar
aanleiding van een beginzin. De kinderen waren enthousiast en creatief. Daarbij komt dit het
groepsgevoel ten goede en sluit het goed aan bij de activiteiten die door OOK worden gegeven.
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Groep 8
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u dat er kinderen thuis
onderwijs volgden via de Google Classroom. Wie had toen bedacht
dat dit alleen maar meer zou worden.
De presentaties van de werkstukken konden de thuiszitters ook
prima volgen, dit werd digitaal uitgevoerd en de leerlingen werden
meegenomen in de rondgang langs alle werkstukken. Zo was de
klas toch nog compleet.
Plotseling zat de groep met de Sinterklaasviering thuis vanwege de
hoge besmettingsgraad in de groep. Ineens werden de
leerkrachten, nadat zij de Sint hadden onthaald, een surprise
brengservice. Gelukkig was ook dit relatief snel geregeld en
konden de surprises digitaal worden uitgepakt.
Hoewel we met z’n allen de Sinterklaasviering anders in gedachten
hadden, werd het toch nog een digitaal feestje. De kinderen
hadden allemaal ontzettend hun best gedaan op de surprises en de bijbehorende
gedichten.
In de dagen daarna kregen de kinderen vanuit school
online les thuisverzorgd. En nèt op het moment dat
iedereen op de donderdag naar school zou mogen
komen (mits negatief getest) zat ook de leerkracht thuis,
en werd het thuisonderwijs vanuit huis gegeven.
Gelukkig zijn we allemaal weer bij elkaar in de groep en
is dat toch het fijnst voor ons allemaal. Voor sommigen is
het toch ook weer even wennen. Voor zowel de
leerkrachten als de leerlingen zijn het over een ding
eens: “we zijn toch het liefst op school!”

