Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
De afgelopen weken is het coronavirus als een golf door de school gegaan. Wekelijks hebben één tot
soms drie teamleden tegelijkertijd thuis gezeten met corona. Het vinden van vervangers is een flinke
klus geweest, er zijn momenteel nauwelijks invallers uit de invalpool beschikbaar. Tot nu toe is het
gelukt om alles intern op te lossen doordat teamleden extra wilden werken en we soms teamleden
met een ambulante dag voor de groep konden zetten. Mede door de inzet van het team hebben we
nog geen klassen naar huis hoeven sturen.
Als we de berichten in de media mogen geloven zal het kabinet komende week versoepelingen
aankondigen. Hopelijk is het na de voorjaarsvakantie weer mogelijk om u meer in de school uit te
nodigen, zodat u kunt zien wat de kinderen leren en meemaken op school. We zullen u na de
voorjaarsvakantie uitnodigen om op afspraak onder schooltijd het kindportfolio met uw kind te
bekijken.
Totdat het zo ver is wil ik u vragen om nog even vol te houden en de regels na te leven. Dit betekent
dat kinderen met klachten thuis blijven, kinderen vanaf groep 6 een mondkapje dragen in de gangen
van de school en zich twee keer per week preventief met een zelftest testen.
Volgende week start de voorjaarsvakantie voor de kinderen op vrijdag 18 februari, de leerkrachten
zullen deze vrijdag gebruiken om de toetsen te analyseren, het onderwijsaanbod te evalueren en het
onderwijsplan voor de tweede helft van het schooljaar te actualiseren. Na de vakantie krijgen de
kinderen hun eerste rapport mee naar huis.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B
Juf Eva en juf Natalija zijn gelukkig beiden weer terug in de klas en we zijn volop bezig met het thema
“de kledingwinkel”. Een pashokje knutselen, geld maken, prijskaartjes. We hebben zelf kleding
ontworpen en een “rijmrun” gedaan met kleding.
In onze eigen kledingwinkel wordt al druk kleding gekocht en verkocht, “Pinnen of contant?” hoor je
dan. Verder hebben we in de kring onze kledingmaten vergeleken, we hebben hiermee een duidelijk
overzicht gemaakt en zo konden we precies zien welke maat het meeste gedragen werd.
Sommige kinderen hebben ook van huis spullen meegenomen, kledinghangers/kleding/kledingrek.
Super fijn, want dan kunnen wij hier ook mee spelen.

Groep 3
Wat was het fijn dat de kinderen afgelopen week toch elke dag gewoon naar school konden. Wat
hebben ze een hoop gedaan. Niet alleen de taal en rekenlessen gingen gewoon door maar er is ook
verder gewerkt aan de uitvinding waar ze mee bezig waren. Een paar kinderen hebben hun
uitvinding inmiddels gepresenteerd. Zo zagen we een scheerapparaat gemaakt van K'nexx dat
volledig automatisch zijn werk doet en een stofzuiger en auto ineen van Georello. Binnenkort komen
de andere kinderen aan de beurt voor hun presentatie. Ook deze week is weer heel afwisselend.
Dinsdag mochten de kinderen hun knuffel mee naar school nemen. De knuffels hebben meegekeken
tijdens het zelfstandig werken, deden mee in de kring, aten mee uit de trommeltjes en werden
voorgelezen uit een zelfgekozen leesboek. Tussendoor mochten de knuffels even uitrusten in de
luizenzakken. Woensdag hadden we een dagje feest, want juf was jarig. We hebben eerst heel
bijzondere brillen gemaakt met veel glitterversiering. Na de pauze was het tijd om met
constructiematerialen te spelen. Er werden verschillende soorten knikkerbanen gebouwd, er werd
geëxperimenteerd met ‘Elektronica’, er werd een weg gemaakt met veel verkeersborden en een
kerk ernaast, gebouwd met lego en K’nexx. De ochtend vloog voorbij. Alle ouders ook heel hartelijk
bedankt voor het prachtige boeket bloemen dat ik kreeg van de hele klas en alle andere leuke,
mooie en lekkere cadeaus!
Groep 5
De eerste periode van 2022 zit er alweer bijna op! Wat hebben de kinderen hard gewerkt afgelopen
periode. Veel dingen moesten we herhalen, zoals wat was ook alweer een bijvoeglijk naamwoord?
Of was het een lidwoord of een zelfstandig naamwoord? Met taal hebben we geleerd wat een
voorzetsel is. Dat had iets te maken met de kast … Uw kind kan het vast uitleggen!
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Gelukkig is er ook altijd tijd voor creativiteit. Samen met juf Anje hebben we maskers gemaakt van
papier maché, in het thema van de Lion King. Deze hebben we mooi beschilderd in de klas.
Deze week zijn we begonnen met de spreekbeurten. Dit was echt een hoogtepunt. Met taal hebben
we geoefend met het schrijven van een e-mail en die naar juf Debby gestuurd, met de vraag of we
huisdieren mee naar school mogen nemen. Het is volgens de klas zielig als ze de hele dag alleen
thuis zijn. Helaas kan dat niet, want dan raken alle dieren overprikkelt. Stiekem zat er één iemand te
gniffelen bij het antwoord van juf Debby, want zijn spreekbeurt ging over zijn hond die hij wel had
meegenomen in de klas. Alle kinderen hebben genoten van de hond in de klas.

Groep 7
We zijn blij dat de quarantaineregels versoepeld zijn waardoor we de afgelopen weken met meer
kinderen in de klas aanwezig zijn dan voor de kerstvakantie. Helaas missen we elke dag nog wel 1 of
2 kinderen.
Met rekenen staan nu grotere keersommen onder elkaar met onthouden op het menu. Ook tellen
we breuken op met een ongelijke noemer. Eerst gelijknamig maken dus!
Bij taal hebben we het over voltooid deelwoorden. Bij spelling komt de verleden tijd van sterke en
zwakke werkwoorden aan bod.
We hebben een enquête gehouden over de sfeer in de klas en de resultaten in staafgrafieken gezet.
Die hebben we met elkaar besproken en daarna gesprekken gehouden over de sfeer in de klas en
wat we van elkaar verwachten. Dat iedereen meewerkt aan de goede sfeer, daarna hebben we
benoemd welke gedrag hoort bij het meewerken aan een goede sfeer. Die punten bekijken we
regelmatig en we proberen elkaar, je groepje of de hele klas, complimenten te geven.
In het atelier werken de kinderen donderdag aan het tweede deel van de lessenserie “Jeroen Bosch,
zit wat in, komt wat uit”. In de eerste les hebben de kinderen van ijzerdraad een frame gemaakt van
een mensfiguur en die met papier-maché bekleed. Per groepje moest er ook een ballon bekleed
worden met papier-maché voor de bolvorm.
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In de derde les gaan ze de bol opensnijden en de bol en figuren verven om er uiteindelijk met het
groepje een Jeroen Bosch achtig tafereel van te maken.

