Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
Sinterklaas is weer in het land en de oudercommissie heeft ervoor gezorgd dat de school helemaal klaar is
voor zijn komst op vrijdag 3 december. In de hal van de school is een bakkerij gekomen, we zijn benieuwd
of de kinderen met de bakkerij aan de slag gaan en misschien heerlijke
pepernoten gaan bakken. Natuurlijk kan dat niet in de hal, maar wel in de
keuken naast het atelier!
Zoals u gehoord heeft zijn de richtlijnen naar aanleiding van het
oplopende aantal besmettingen van Covid-19 veranderd en/of
aangepast. Net als bij alle eerdere wijzigingen is voor ons het protocol
van de PO-raad leidend. Concreet betekent dit dat ouders bij
binnenkomst een mondkapje dragen en dat algemene
ouderbijeenkomsten niet door kunnen gaan. Oudergesprekken in het
kader van de ontwikkeling van uw kind gaan vooralsnog wel door met
inachtneming van de 1,5 meter afstand. De afsluiting van het project
‘Beroepen’ met ouders kan helaas niet doorgaan. De leerkrachten zullen
het thema op andere wijze afsluiten met de kinderen en zodra het weer
mogelijk is, zullen wij u weer uitnodigen om en kijkje te nemen in de klas.
Wij zullen de komende tijd ook geregeld leuke activiteiten delen op Instagram en Facebook.
Komende week bespreken we of de intocht van Sinterklaas op vrijdag 3 december met of zonder ouders zal
plaatsvinden. Het Sinterklaasfeest voor de kinderen gaat uiteraard gewoon door.
Na de persconferentie van vrijdag 3 december zullen wij met de kerstcommissie ons kerstfeest bespreken,
we willen nu nog niet op de zaken vooruitlopen.
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Tot slot wil ik u er op attenderen dat de BOINK beslisboom is aangepast. Twijfelt u of uw kind naar school
mag komen dan kunt u de beslisboom doorlopen. Wilt u met school overleggen dan kunt u altijd
telefonisch contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2A
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema: de stofzuiger. De kinderen weten er veel over te
vertellen. Stofzuigen ze ook weleens thuis?
Hoe ziet de stofzuiger eruit? Hoelang is de slang en het snoer? Is het een stofzuiger met of zonder snoer?
Met of zonder zak? Hoe werkt een robot stofzuiger? En wat gebeurt er binnenin de stofzuiger? De kinderen
hebben de stofzuiger goed bekeken en opgemeten. Er is fijn gespeeld rondom het thema; sop in de
watertafel, schoonmaken in de huishoek met schoonmaakdoekjes en stofzuigen van het vloerkleed.
De kinderen hebben in de weektaken geborduurd en kralen geregen naar aanleiding van een
opdrachtkaart. Dat was best een beetje lastig, maar erg goed voor de motoriek. Het nabouwen met de
magneten was een precisie werk, ook goed voor de motoriek en het ruimtelijk inzicht! En er is een bezem
gemaakt: eerst zelf stroken knippen uit een A4-tje, dan goed uitmeten hoelang deze stroken moeten zijn en
opplakken. Ze zijn prachtig geworden!
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Groep 4
We hebben de afgelopen weken veel gehad over verschillende beroepen. De kinderen hebben allemaal
zichzelf geknutseld met hun toekomstige beroep.
Afgelopen zondag is Sinterklaas gelukkig veilig aangekomen in Nederland. Dit is altijd een spannende en
gezellig tijd. De kinderen zitten vol met Sinterklaas verhalen. We gaan de komende tijd aan de slag met het
versieren van de klas voor als Sinterklaas de school bezoekt, zodat hij goed kan zien waar groep 4 precies
zit. Het is in de klas al een beetje versierd door de vele Sinterklaasboeken die we hebben staan en die de
kinderen ook mogen lezen.
We hebben voor elk kind een Sinterklaasboek, dus er zal veel gelezen worden in groep 4 de komende
weken.

Daarnaast hebben we afgelopen week ook heerlijk buiten de woorden van blok 2 herhaald. Dit deden we in
een tikspel, wanneer je getikt was pakte je een gekleurd papiertje met een spellingscategorie erop en
schreef je een woord op. Ik controleerde of het woord goed was en dan kon je weer mee doen.
De kinderen zijn ontzettend enthousiast en doen sportief mee! Wellicht van de week nog maar een keer
oefenen.

Groep 6
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met de verschillende
beroepen en hoe deze zijn veranderd door de jaren heen. Hier hebben
we met de Chromebooks allemaal een Loesje poster over gemaakt.
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Vorige week was het St. Maarten en de kinderen hebben hele mooie lampionnen gemaakt. Zij moesten met
prikpennen de skyline van een bekende of zelfverzonnen stad maken. Dit leverde erg mooie resultaten op.

Na een echte campagne, inclusief verkiezingsposters, was het afgelopen week tijd voor de verkiezingen van
de leerlingenraad. De stemming werd geregeld door de oud leerlingenraad. Er werden stemhokjes
neergezet en de kinderen van groep 4 t/m groep 8 mochten hun stem uitbrengen. Dit leverde twee trotse
winnaars op: FLoris en Aliza.
Zij mogen de leerlingen gaan vertegenwoordigen en hun stem laten horen. Dit was een mooi feest voor de
democratie op de KWS.

We hebben afgelopen week een rekencircuit gedaan, waarbij de kinderen moesten oefenen met de tafels,
grote plus en minsommen. Daarnaast moesten ze zelf sommen bedenken, die bij een bepaalde uitkomst
hoorden. De kinderen waren enthousiast aan het werk en oefenden hiermee belangrijke
rekenvaardigheden.
Groep 8
Afgelopen week was de “Week van de mediawijsheid”. Groep 8 heeft
het online spel “mediamasters” gedaan. De kinderen kregen allerlei
vraagstukken voorgelegd om punten te verdienen voor het interactieve
online spel wat gespeeld werd. Het waren lange lessen waar we
klassikaal aan meededen, dat was voor zowel de klas als voor de juf
ook even wennen om ruim 45 minuten het spel te doorlopen met veel
informatie. Maar het doel om het spel te laten winnen door de mediamasters (de groep) is uiteindelijk
bereikt!
De projecten worden binnenkort afgesloten met presentatie aan elkaar. Helaas kunnen we de ouders nog
niet uitnodigen om te laten zien wat de kinderen hebben onderzocht over “hun” beroep. We zullen foto’s
maken van de presentaties en in een fotoboek in de Google Classroom
presenteren. Dan kunt u thuis samen met uw zoon of dochter een kijkje nemen.
Inmiddels zijn er ook een paar kinderen die thuis via Google Classroom school
volgen. Het samenwerken, het volgen van eventuele instructies of het krijgen
van de boeken gaat nu digitaal. Ook de weektaak krijgen deze kinderen

Nieuwsbrief Koningin Wilhelminaschool
momenteel digitaal thuis. Laten we hopen dat we naar school kunnen blijven gaan! Op school doen wij ons
best (handen wassen, luchten etc.) om besmettingen te minimaliseren.
Inmiddels zijn er weer een aantal VO scholen bij ons op bezoek geweest. Van “het Schoter” en van “de
Hartenlust” zijn er docenten langsgekomen die de kinderen kwamen vertellen over het kiezen van een
goede school. De vraag “Wat is een goede school voor jou” is voor ieder kind natuurlijk anders. Ieder kind
vind iets anders de doorslag geven voor een uiteindelijke schoolkeuze. Het is fijn om deze vragen te kunnen
stellen aan docenten.
Vandaag zijn er oud leerlingen van de KWS, die nu op het MCA (Montessori College Aerdenhout) zitten, bij
ons in de groep gekomen om te vertellen over hun school. De vragen die gesteld worden zijn dan vaak
anders dan de vragen die de kinderen stellen aan docenten. Ook dat is een mooi voorbeeld van het geven
van voorlichting. En zo zullen er nog veel VO scholen volgen.

