Nieuwsbrief
Koningin Wilhelminaschool
Beste ouders,
De afgelopen week heeft u meerdere berichten van ons ontvangen over de aangescherpte
maatregelen voor het basisonderwijs. Wij doen er met elkaar alles aan om binnen onze
mogelijkheden het onderwijs voor de kinderen door te laten gaan. Vrijdag 3 december ontvangen
wij Sinterklaas en enkele Pieten bij ons op school. Wij zullen er een gezellig feest van maken, waarbij
we de kinderen die in quarantaine zitten of ziek zijn niet zullen vergeten.
Komende week heeft het team een studiedag en deze dag zullen we binnen de geldende
maatregelen door laten gaan. Het team gaat op school online aan de slag met
ons daltononderwijs. De kinderen zijn woensdag 8 december vrij.
Na het Sinterklaasfeest maken wij ons op voor een sfeervolle kerstperiode en
daarna staat er een welverdiende kerstvakantie voor de deur. Kerstavond
valt op vrijdag 24 december en de kerstvakantie start zaterdag 25 december.
Wij willen graag alle families de gelegenheid bieden om vrijdag 24 december
kerstavond met familie te vieren. Daarom hebben wij, na overleg met de MR,
besloten dat wij de kerstvakantie laten starten op vrijdag 24 december.
Donderdag 23 december is de laatste schooldag voor de vakantie.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2B
We zijn in de klas volop bezig met Sinterklaas. We hebben enorm veel geknutseld, o.a. helicopters,
mutsen voor de dag zelf en vlaggetjes. We hebben zelfs een eigen schoorsteen gemaakt en een
mijter! Op dit moment zijn we nog druk bezig met het knutselen van Ozosnel.
Het dansje voor de Sint gaat echt ontzettend goed, iedereen doet mee en ieder op zijn eigen
manier. Afgelopen week hebben we pietengym gehad en alle deelnemende leerlingen hebben hun
pietendiploma behaald, super goed!
Elke week leren we weer nieuwe letters en we herkennen die letters dan ook overal in. Nu zijn we
bijvoorbeeld bezig met de letter P van Piet.
Vorige week mochten wij onze schoen zetten en niet alleen vonden wij daar heerlijke
speculaaspoppen. Er lag voor de klas ook een enorm groot cadeau, een Playmobil huis en nieuwe
poppetjes.

Groep 3
In groep 3 zijn het roerige tijden. Eerst kregen we een brief met de vraag
of we plattegronden wilden maken zodat Sinterklaas wist waar hij met de
helikopter kon landen. Een paar dagen later kwam het verzoek of we
helikopters wilden maken om zo te laten zien dat Sint en zijn Pieten
welkom zijn op de KWS. Bij elke brief steeg er een gejuich op en gingen de
kinderen vol overgave aan het werk.
Op de weektaak stond
deze week ook een
bijzondere opdracht. De
kinderen hebben met
een letterdoos allemaal
een sinterklaasverhaal bedacht. Hier maken we
een boek van en dat geven we vrijdag aan
Sinterklaas. Hoewel.... We gaan het cadeau waarschijnlijk verstoppen in de gymzaal en de pieten
moet met behulp van een schatkaart die de kinderen aan het maken zijn het cadeau vinden. Vorige
week woensdag mochten we onze schoen zetten. Rommelpiet had er weer een flinke bende van
gemaakt maar ook een grote doos lego cadeau gedaan. Daar
waren we heel blij mee! Er is dan ook al veel mee gespeeld.
De afgelopen weken hebben de kinderen ook in tweetallen
kamers van het pietenhuis geknutseld. Zo is er een kamer
voor Sinterklaas, een slaapzaal, een eetkamer, een
pakjeskamer, ‘de kamer van het Sinterklaas journaal enz. Er
werd heel goed samengewerkt en er kwamen steeds weer
nieuwe plannen.
Ons project over beroepen hebben we afgesloten met het
bezoek van een echte architect! De vader van Bella had hele
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grote tekeningen meegenomen van een winkel die door de kinderen meteen werden aangeduid als
Pietenhuis. We leerden wat alles betekende op de tekening en wat er allemaal nodig was om het
gebouw dan ook echt te bouwen. We hebben ook ons lokaal opgemeten en dat ook getekend in de
juiste maten op de tekening. Wat was ons lokaal klein als je het vergeleek met zo'n grote winkel!
Het was erg leuk om zo meer over het vak ‘architect’ te horen!
Natuurlijk gaan we ook gewoon door met het leren van nieuwe letters. Gisteren en vandaag stond
de ou op het programma en morgen de uu. Met rekenen springen we met sprongen van 10 en …
tijdens het handen wassen tellen we de ene keer van 20 terug naar 0 en een andere keer van 70
naar 90 of van 800 naar 820. Voor elk wat wils....
Groep 5
Pasgeleden kregen wij een brief van sinterklaas dat hij met de helikopter langs zou komen! Dat
vonden sommige pietjes erg eng en daarom hebben wij in de klas allemaal een helikopter getekend,
zodat ze konden zien dat wij het in ieder geval een goed idee vonden. Ook hebben we erg leuke
pietjes geknutseld in de klas.
In de klas hebben wij hard gewerkt afgelopen tijd! Met spelling waren we bezig met de stomme e en
of je aan het einde van een woord een ‘d’ of een ‘t’ moet schrijven. We hebben geleerd dat je daar
achter kan komen door het woord langer te maken. Met taal hebben we het bijvoeglijk naamwoord
geleerd. Dat is best nog lastig om die in de zin te vinden!
Toen brak er een extra gekke week aan voor groep 5, opeens moesten we allemaal in quarantaine.
Gelukkig konden we elkaar wel online zien, maar het was toch wel heel erg gek. We zien er naar uit
om iedereen gewoon weer in de klas te zien!
Groep 7
Het zijn rare tijden. Mondkapjes in de gang, elke dag meerdere kinderen die thuis hun schoolwerk
maken, vaste plaatsen in de klas in plaats van de flexplekken. Veel onrust maar de kinderen passen
zich goed aan en we roeien met de riemen die we hebben.
We kijken uit naar het sinterklaasfeest. De voorbereidingen voor gedichten en surprises zijn in volle
gang. Donderdagmiddag zullen we nog meer in de stemming komen tijdens het speculaas bakken in
het atelier!
In november maakten de kinderen in het atelier een tekening met houtskool met als thema
“overstroming".
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Met rekenen zijn we volop bezig met oppervlakte en
inhoudsmaten. We maakten een vierkante meter van
krantenpapier en een vierkante decimeter van
ruitjespapier. Op het plein zijn verschillende oppervlaktes
in m² en dm² gemeten.

Een paar lessen later was de kubieke decimeter aan de beurt.

Met topografie leren we de landen en hoofdsteden van Europa. Dat kan natuurlijk met je topo
blaadje, maar ook met de spelletjes op Topomania. Afgelopen dinsdag hebben de kinderen in
tweetallen deze spelletjes uitgeprobeerd. Zo wordt topo leren alweer wat leuker!

