Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Normaal gesproken komt de nieuwsbrief een keer in de twee weken, nu door een planningsfoutje
voor één keer een week na de vorige nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief een aantal algemene items en
nieuws uit de verschillende groepen.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Coronarichtlijnen en het onderwijs
Dinsdagavond is er een persconferentie geweest en hoewel een aantal maatregelen terug zijn van
weggeweest zijn er geen wijzigingen voor het primair onderwijs.

Naast de basisregels houden wij ons aan de richtlijnen/maatregelen voor het primair onderwijs.
Zoals op de persconferentie is aangekondigd is het dragen van mondkapjes in publieke
binnenruimtes vanaf 6 november weer verplicht. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen om weer
een mondkapje op te zetten als u de school binnenloopt.
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Yes! Klimtoestel is besteld!
We hebben een keus gemaakt! Het nieuwe speeltoestel is
besteld en we verwachten dat het in januari 2022 geplaatst
zal gaan worden.
De komende jaren kunnen de kinderen weer volop
klimmen, glijden en als de brandweer van de
brandweerstang. Volgens ons voldoet het klimtoestel aan
alle wensen van de kinderen!

Hulp gevraagd
Zo nu en dan missen we extra handen in de school en wie niet vraagt….
We zijn op zoek naar ouders die tijd hebben om een aantal kasten af te voeren naar grofvuil, ouders
die willen helpen het plein bladvrij te maken (bladblazer is aanwezig) en in januari zijn we op zoek
naar ouders die onder het nieuwe klimtoestel valzand willen aanbrengen.
Heeft u tijd om ons zo nu en dan te helpen dan kunt u zich opgeven bij Eva Meijer
(eva.meijer@twijs.nl).
Parro of Office365
Parro is sinds een klein jaar ons nieuwe oudercommunicatieplatform en via Parro
kunt u uw kind absent melden, ontvangt u onze nieuwsbrieven en overige
nieuwsberichten van de leerkracht en kunt u met de leerkracht communiceren.
Wilt u contact opnemen met de directeur of de intern begeleider dan kunt u dit
het beste doen via ons Office365 mailaccount. Doordat zij geen lesgeven en
minder vaak Parro openen, zien zij soms berichten later dan gewild. U kunt via
onderstaan e-mailadres contact opnemen:
Directeur:
debby.schouten@twijs.nl
Intern begeleider:
anje.wattel@twijs.nl

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B
In de vakantie is er in het lokaal wat geschoven,
de kasten staan net wat anders. We hebben nu
veel meer ruimte om te spelen en te werken. Wij
zijn begonnen met het maken van de lampionnen,
veel zijn al af en schitteren nu in het lokaal. De
kinderen mochten zelf kiezen welke lampion zij
wilden maken; een eenhoorn, een vos, een kikker
of een pompoen.
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Verder is ons nieuwe thema “de stofzuiger” van start gegaan, we hebben zelf al
stofzuigers ontworpen op papier. De volgende stap is om dit ontwerp uit te voeren,
we gaan een echte stofzuiger maken. Stofzuigers worden tevens nagebootst met
Clics en met K’nex!

Groep 3
Ons thema ‘Worden wat je wil’ loopt nog een paar weken door. De komende
periode komen er een aantal ouders vertellen over hun beroep. Zo kregen we
vorige week dinsdag een advocaat/rechter in de klas. Eerst leerden we dat een
advocaten en rechters een toga dragen met een bef. Daarna volgde een toneelstuk
met een boef, politie en een slachtoffer. Daarna kwam er een rechtszaak. De klas mocht uiteindelijk
de straf bedenken. Gelukkig kwam ‘boef Wies’ er dit keer met een waarschuwing vanaf. We
verheugen ons nu al op de bezoeken van de andere ouders die zich aangemeld hebben. Mocht u ook
nog willen vertellen.... er staan nog een paar plekken open!
Het leren lezen gaat in rap tempo vooruit. Donderdag zijn we begonnen met kern 4. Daarin komen
de w, a, o, j en u aan bod. Voor kinderen is het verschil tussen de e/ee, a/aa, o/oo en u/uu soms best
even lastig.
Momenteel oefenen de kinderen ook heel druk met tellen met sprongen van 10. Dat begint al als ze
’s morgens binnenkomen. In de gang ligt namelijk een mat waarop die sprongen te zien zijn en er
wordt heel veel vooruit en achteruit gesprongen. Elke dag vegen we 1 getal uit zodat we de
sprongen uiteindelijk kunnen dromen.
We zijn druk bezig geweest met het maken van een lampion. De lampionnen hangen nu nog even in
de gang als een soort glas in lood raam. Volgende week gaan we ze in elkaar zetten.
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Groep 5
We zijn alweer een hele poos onderweg met elkaar. Sinds een paar weken zijn we gaan flexen en dat
bevalt erg goed. De kinderen kunnen elke dag kiezen naast wie ze zitten en als dat toch niet fijn is,
zoeken ze een andere plek op.
Ook zijn we druk bezig met ons thema. Verschillende ouders hebben ons wat geleerd over hun
beroep, wat erg interessant was. Bij sommige beroepen wisten we eerst helemaal niet wat het was
en bleek het heel leuk te zijn. Ook hebben de kinderen in tweetallen een beroep gekozen en maken
daar een poster over wat het beroep inhoudt.
Groep 7
Na de herfstvakantie zijn we weer goed aan de slag gegaan met elkaar. Net voor de vakantie werden
we verrast met de spelletjeskist van “Met sprongen vooruit". Na de vakantie hebben we die goed in
gebruik genomen. Dus nu spelen we “Hartenbreker” waarbij er twee breuken bij elkaar gezocht
moeten worden die samen één hele vormen. Of “Bij de ratten af” waarbij de kommagetallen en
breuken handig en op goede volgorde in de rattengangen geplaatst moeten worden. Een beetje
geluk met de getallen die je uit de pot pakt heb je daarbij vaak wel nodig om het spel te winnen. De
“Kommasnelweg” kunnen de kinderen ook al zelfstandig spelen. Hierbij wordt geoefend met de
kommagetallen tussen 0 en 1. Al spelend leren de kinderen goed dat 0,17 bijvoorbeeld kleiner is dan
0,2. De komende weken zullen we nog meer spellen uit de kist spelen. En zo worden de
rekenvaardigheden spelenderwijs geoefend.

Deze week zijn we begonnen aan de lampionnen voor Sint Maarten. Aan inzet en creativiteit geen
gebrek!

