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Uit het team 
Babette de Vries is een eind op weg met haar herstel en re-integratie. Op de Plaswijckschool is zij vanaf 
deze week weer volledig aan het werk, dus daar heeft Karin ter Horst afscheid genomen. Op de 
Wilhelminaschool blijft Karin voorlopig nog eindverantwoordelijk, al hoopt Babette daar binnenkort ook 
meer uren op te gaan bouwen. Al met al verloopt Babettes herstel voorspoedig, maar moet ze zichzelf echt 
nog in acht nemen. 
 
Afgelopen tijd zijn we met het team aan de slag geweest met 
het verbeteren van onze instructies in de klas. Tijdens de 
studiemiddag van 28 januari hebben we scholing gehad over 
het EDI-model: effectieve directe instructie. Deze week 
hadden we een online terugkommoment om te kijken hoe het 
gaat bij iedereen. Alle leerkrachten hebben hard geoefend om 
instructies te geven met dit model en dat gaat al best goed! 
Hiernaast een voorbeeld van juf Marjon, die de kinderen laat 
werken met wisbordjes. Mooi om te zien hoe het team werkt 
aan nóg beter onderwijs op onze school!  
 
Namens het hele team: een heel fijn paasweekend gewenst! 

 
 

Inschrijven nieuwe leerlingen 
In de vorige KW-krant riepen wij op om jongere broertjes en zusjes in te schrijven vanaf 2,5 jaar. Wij zijn 
blij met alle inschrijvingen die wij hebben ontvangen! Wilt u uw kind aanmelden, dit kan. U kunt contact 
opnemen met Karin ter Horst of Louise Bregman.  
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PR 
Zoals er eerder genoemd is er dit schooljaar een enthousiaste PR-commissie actief. We willen onze school 
goed op de kaart zetten in Gouda. Vandaar ook de opnames vorige week voor een promotievideo. We zijn 
ook bezig met kiezen van een nieuw logo. Binnenkort hopen we de promotievideo en een nieuw logo aan 
u te presenteren!  
 
Uit de leerlingenraad 
Graag vertellen we wat de leerlingenraad de afgelopen tijd heeft gedaan. 
We zijn bezig geweest met een enquête maken over het thuisonderwijs. Ouders hebben zelf ook een 
enquête in kunnen vullen, maar we wilden ook graag weten wat de kinderen van het thuisonderwijs 
vonden. Opvallend was dat de meeste kinderen het thuiswerken goed vonden gaan. Ze gaven aan dat er 
genoeg Google Meets waren, er genoeg hulp van de juffen en meester was en de takenkaart duidelijk 
was. Ook kwam er naar voren dat de weektaak fijner was dan een dagtaak. Er waren ook nog leuke tips 
en tops voor de juffen en meester. Nika en Jade hebben de resultaten gepresenteerd op de juffen en 
meester vergadering.  
We hebben ook gekeken naar nieuwe logo's voor de school.     
 
Paasviering Liefde is sterker! 
We hadden donderdag mooie paasvieringen in de groepen. Het thema was: Liefde is sterker.  
Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij zelfs Zijn leven voor ons over had. Wat een vriend is dat. En Hij wil ook 
onze vriend zijn en geeft ons een opdracht: doe overal in de wereld goede dingen. Zo kunnen jullie de 
mensen laten zien hoeveel God van hen houdt. We dachten na over mooie dingen die wij voor elkaar 
kunnen doen. En ontdekten dat we daar allemaal blij van worden, iets doen voor een ander. 
We sloten de viering af met het kijken naar onze eigen lipdub:  Jesus is alive. U kunt meegenieten, we 
plaatsen 'm op Social Schools. 
Na de paasviering lunchten we heerlijk met elkaar, een echte paaslunch! Dank aan Hoogvliet Gouda die al 
het lekkers sponsorde! 
 
Verkeerscirculatieplan 
Vanuit de gemeente is er een verkeerscirculatieplan opgesteld. Hierin staat het plan om rond onze school 
een eenrichtingscarrousel te maken (Thorbeckelaan, Statensingel, Graaf Florisweg, 
Bodegraafsestraatweg. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid van de school. Meer informatie is te 
vinden op: http://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/. Mocht u hierop willen 
reageren dan kan dit tot en met 11 april: 
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, 
postbus 1086, 2800 BB Gouda, of per e-mail via gemeente@gouda.nl. Vermeld hierbij “zienswijze 
verkeerscirculatieplan”. 
 
Trefwoord 
De komende twee weken is het thema ‘liefhebben’. In dit thema ontdekken de kinderen hoe liefhebben 
betekenis kan krijgen in het belangeloos geven om en aan een ander. Ze groeien hierin door de 

http://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/
mailto:gemeente@gouda.nl
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verscheidenheid aan talen te ontdekken waarin liefde zich kan uiten. Deze vertaling van liefde is ook terug 
te vinden in de paasverhalen in de Bijbel.  
Vanaf 12 april is het thema ‘sterken’. De kinderen denken na over waarom het belangrijk is om elkaar te 
versterken op momenten dat je kwetsbaar bent. Ze ontdekken dat jezelf versterken je helpt om sterker en 
zelfbewuster in het leven te staan. En ze worden zich ervan bewust dat je er samen aan kunt bijdragen om 
ook als groep sterker te worden. De droombeelden van Johannes in het laatste boek van de Bijbel, 
Openbaringen inspireren om samen met de kinderen op zoek te gaan naar hoe mensen elkaar sterker 
kunnen maken wanneer ze zwak of kwetsbaar zijn.  
 
Agenda 
Vrijdag 2 april   Goede Vrijdag = kinderen vrij 
Dinsdag 6 april  Studiedag = kinderen vrij  
Woensdag 21 april  Studiedag = kinderen vrij    
Vrijdag 23 april  Koningsspelen 
Maandag 26 april t/m 7 mei Meivakantie 
Donderdag 13 t/m 14 mei Hemelvaartsweekend                            

  

De jarigen tot en met woensdag 12 mei: 
 

 

            
 

 

   

 

 

 

Nieuw kind op de Wilhelminaschool: 

 

Hoera! Op 11 mei vier Evert zijn 4e verjaardag en mag hij naar 
de basisschool! Van harte welkom Evert! Dat je maar een hele mooie 
schooltijd mag hebben. 

          
 

 
 

     De nieuwe KW-krant komt uit op woensdag 12 mei. 

31 mrt  Valérie 
02 april Artam  
09 april Marius  
12 april Mohamed  
13 april Aafke  
15 april Senna  
17 april Ashley  
19 april Kyano  
19 april Keano 

25 april Efe  
27 april meester Jason 
30 april Stijn  
01 mei  Denise  
02 mei  Elin  
07 mei  Ola  
11 mei  Nika  
12 mei  Jarno 


