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Uit het team 
Met Babette gaat het heel langzaam iets beter. Zij hoopt zo snel mogelijk te kunnen starten met een 
revalidatieproces. Zij wil u en jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle kaartjes, cadeautjes en 
betrokkenheid. Babette ervaart dit als heel hartverwarmend! 
Daarnaast hebben wij mooi nieuws uit het team: juf Anne en haar man verwachten hun tweede kindje. Van 
harte gefeliciteerd en een goede zwangerschap gewenst! 
 
Corona update + coronasubsidie 
Zoals al eerder is vermeld in de vorige KW-kranten zijn wij bezig geweest om scenario’s uit te werken in 
verband met het coronavirus. Dit heeft geleid tot een stappenplan die we graag met u willen delen. U vindt 
dit stappenplan als bijlage bij de mail. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat graag! 
Daarnaast is er voor scholen de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om achterstanden die zijn 
opgelopen tijdens het thuisonderwijs weg te werken. Hier hebben wij als school een aanvraag voor gedaan 
en deze is goedgekeurd. Dat betekent dat er de komende tijd voor een aantal kinderen extra les gegeven 
wordt buiten de instructie of lestijd om. Mocht u kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt er met u 
contact opgenomen. Heeft u hier vragen over dan kunt u terecht bij onze intern begeleider, Linda Bron.  
 
Ouderbijdrage 
U heeft de brief ontvangen voor de ouderbijdrage. Hopelijk mogen wij dit schooljaar ook weer op uw 
bijdrage rekenen! Heeft u nog vragen hierover, dan horen we dat graag. 
 
Ouderenquête 
Volgende week ontvangt u een ouderenquête. Wij willen graag de tevredenheid meten van u als ouder 
over het onderwijs op de Koningin Wilhelminaschool. Deze enquête gebruiken wij om te kijken welke 
verbeteringen wij kunnen aanbrengen in ons onderwijs en met welke doelen wij op de goede weg zijn. Wij 
hopen op een hoge opbrengst en horen graag uw mening! 
 
Aanmeldingen nieuwe kinderen 
Als u uw kind wilt aanmelden is het raadzaam om dit vanaf de leeftijd van 2 jaar te doen. U kunt daarvoor 
contact opnemen met Louise Bregman of Karin Ter Horst. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet! 
 
Kijkweek ouders 
Op de kalender stond deze week de kijkweek voor ouders gepland. Er is dan de mogelijkheid om een les bij 
te wonen in de klas van uw zoon of dochter. Helaas kan dit vanwege 
corona niet doorgaan. Wij hopen dat dit in het voorjaar wel mogelijk 
is. Via Social Schools proberen wij u (digitaal) toch een beeld te geven 
van hoe het er in de klas aan toe gaat. 
 
Rijksmuseum 
Op dinsdag 27 oktober zijn de groepen 6 t/m 8 naar het Rijksmuseum 
geweest. Een mooie afsluiting van het project de Gouden Eeuw. 
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Identiteit 
Eén van onze ambities dit jaar is om een doorgaande lijn te maken met afspraken om onze christelijke 
identiteit zichtbaar te maken. Dit doen we door elke teamvergadering met elkaar in gesprek te gaan over 
onze identiteit.  
In het kader hiervan willen wij ook LICHT doorgeven aan de mensen om ons heen. We proberen in deze 
tijd, waarin we vaak beperkt worden in wat we kunnen doen, een licht te zijn voor de mensen om ons heen. 
De dagen worden korter en soms zien we eenzaamheid, angst en bezorgdheid bij kinderen en mensen om 
ons heen. #LICHT (hashtaglicht.nl) is een campagne van Make Some Noise Kids. Zij willen een licht van hoop 
en liefde laten schijnen aan iedereen in Nederland. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen het 
themamagazine ‘Licht’ mee naar huis: een blad vol puzzels, DIY, interviews, recepten en meer. Veel leuks 
om te lezen en te doen!  
 
U zei dat wij licht in de wereld zijn  
Die hoop en liefde schijnt 
De duisternis verdrijft  
Wij gaan door, want Uw liefde schijnt 
Als een lichtshow voor de wereld!  
 
Theelichthouders maken 
Kerst op school zal dit jaar er anders uit komen te zien. Maar ook dit jaar staat ‘verbinding met elkaar’ 
centraal tijdens de kerstperiode.  
Wij willen u vragen om uw zoon of dochter voor vrijdag 20 november minimaal 2 glazen potjes en 2 nep 
waxinelichtjes mee te geven naar school.  
In de klas worden hiervan prachtige theelichthouders gemaakt die een prominente rol spelen tijdens de 
kerstperiode.  
 
Trefwoord 
Het thema van Trefwoord is nu nog ‘strijden’. In dit thema denken de kinderen na over hoe je kunt 
omgaan met weerstanden, conflicten en tegengestelde belangen. Ze leren de vraag te stellen naar de zin 
en onzin van strijd. Ze ontdekken wat het betekent om winnaar of verliezer te zijn. En ze onderzoeken of 
en hoe een strijd mensen sterker kan maken. De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Gideon. Vanaf 16 
november is het thema ‘aanpassen’. In dit thema ontdekken de kinderen hoe mensen voortdurend 
uitgedaagd worden tot kleine en grote aanpassingen in hun leven. Ze leren daarbij vragen te stellen om te  
ontdekken wat het aanpassen voor henzelf en anderen betekent. Ze denken na over hoe je je kunt 
aanpassen en tegelijk dicht bij jezelf blijft. De Bijbelverhalen gaan over Ruth.  
 

Agenda 
9 november:                MR vergadering 
14 november:  landelijke intocht Sinterklaas  
19 november:   Schone School (onder voorbehoud) 
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De jarigen tot en met vrijdag 27 november 
 
6 november Marit  
6 november Giovanni 
8 november Emma 
9 november Bradley 
11 november Babette 
12 november Cas 
13 november juf Joëlle 
14 november Sophie 

16 november Laurens 
17 november juf Marjon 
18 november Phileine 
20 november Mia 
23 november Lise 
25 november Martijn 
25 november Hala 
27 november Niels 

 
Van harte gefeliciteerd allemaal en een fijne verjaardag gewenst! 

 
 
Nieuwe kinderen op de Wilhelminaschool 
Op 23 november wordt Sterre 4 jaar en dan mag je naar school! Welkom Sterre en veel plezier bij ons op 
school! 
 
 
 
 

 
Vanaf nu is de Wilhelminaschool ook te volgen op Instagram: 
http://www.instagram.com/wilhelminaschool220/  
 
 

 

De volgende KW-krant komt op 27 november uit.  
 
 

http://www.instagram.com/wilhelminaschool220/

