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Uit het team 
Babette herstelt met kleine stapjes. Ze hoopt komende weken een paar uurtjes langs te komen op allebei 
de scholen. Na de kerstvakantie zal gestart worden met het re-integratieproces. Karin ter Horst blijft zo 
lang vervangen. Karin is als interim-directeur de komende weken op wisselende dagen aanwezig op de 
Koningin Wilhelminaschool. Dat heeft te maken met de feestdagen. Na de kerstvakantie zal Karin 
voornamelijk op de dinsdagen en woensdagen aanwezig zijn op de KW-school. 
Welkom terug aan Carla Goudkuil! Zij valt in tot de kerstvakantie in groep 3 op maandag en dinsdag. We 
vinden het heel fijn dat zij weer tijdelijk bij ons op school wil werken. Edith is deze dagen ook een aantal 
uur op school aanwezig. Daarnaast zijn wij dankbaar dat we in de afgelopen weken voor alle kinderen 
onderwijs hebben kunnen bieden, ook voor gezinnen die in quarantaine waren. We hopen dit vol te kunnen 
houden de komende weken tot de kerstvakantie. Het is een bijzondere tijd, maar met elkaar maken we er 
het beste van! 
 
Ouderenquête 
Hartelijk bedankt voor het invullen van de ouderenquête! Gemiddeld geven de ouders onze school een 7,8. 
Daar zijn we blij mee! Een verdere terugkoppeling volgt nog.  
 
Begrijpend lezen methode 
Voor groep 5 t/m 8 hebben we gekozen voor een nieuwe begrijpend lezen methode: Nieuwsbegrip.  
Kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een 
nieuw onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het actief leren lezen 
van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht 
speelt een belangrijke rol door hardop denkend voor te doen hoe het lezen in je hoofd werkt. De kinderen 
leren bij Nieuwsbegrip 5 strategieën om toe te passen.  
 
Sinterklaas 
Op 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. De vraag is of 
Sinterklaas dit jaar wel op bezoek komt op school, want hij moet immers 
thuiswerken. We hebben wel een bed neergezet in school en er is een stal voor 
het paard. Dus wij zijn klaar voor het bezoek van de Sint… Nu maar hopen dat hij 
ook bij ons langskomt! Afgelopen weken hebben we al wel wat sporen in de 
school gevonden van een Piet en waarschijnlijk het paard van Sinterklaas. Ze 

weten onze school in ieder geval te vinden 😊. Op vrijdag 4 december zijn alle kinderen om 12.15 uur uit!  
 
Talentklassen 
Er zijn dit jaar twee rondes met talentklassen. De eerste ronde koppelen we aan kerst. Vanwege Corona 
moet dit helaas zonder hulp van ouders. De tweede ronde hopen we wel van uw hulp gebruik te kunnen 
maken! Deze tweede ronde werkt toe naar de zomermarkt. 
De talentklassen zijn gekoppeld aan de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. Hij heeft acht 
verschillende manieren beschreven waarop je intelligent bent: woordknap, rekenknap, beeldknap, 
muziekknap, beweegknap, natuurknap, mensknap, zelfknap.  
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Afgelopen woensdag zijn we gestart met de eerste ronde talentklassen. We hopen dat uw kind 
enthousiast is thuisgekomen?! De kinderen konden kiezen uit de volgende talentklassen: 

1. Koken 

2. Creatief 

3. Dans 

4. Muziek/lipdub 

5. Stop motion 

6. Speurtocht/quiz/lichtjestocht

Audit 
Op donderdag 3 december krijgt onze school bezoek van de interne auditcommissie van De Vier 
Windstreken. Deze commissie bestaat uit 2 directeuren en een intern begeleider en zij komen onder 
leiding van een oud-onderwijsinspecteur kijken naar de onderwijskwaliteit op de Wilhelminaschool. Zij 
gaan in gesprek met leerlingen, leerkrachten, intern begeleider en MT en zullen ook in de klassen kijken. 
Het is prettig voor ons als school om feedback te krijgen op ons handelen, zodat we ons onderwijs nog 
verder kunnen verbeteren. Uiteraard zullen de leden van de auditcommissie alle coronamaatregelen over 
hygiëne en afstand in acht nemen. 
 
Leerlingenraad 
Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn 
de leerlingenraad en wij gaan het komende 
schooljaar meedenken met dingen die hier op 
school gebeuren. 
Sanne uit groep 8 
Ik ben Sanne en ik ben heel blij dat ik in de 
leerlingenraad zit, want ik hou van 
organiseren. En omdat het mijn laatste jaar 
hier op school is. 
Joram uit groep 8 
Ik ben Joram ik zit in de leerlingenraad omdat 
ik leuke, creatieve ideeën heb. 
Nika uit groep 7 
Ik ben Nika en ik zit in de leerlingenraad. Dat vind ik heel leuk want ik hou van organiseren. 
Jade uit groep 7 
Ik ben Jade en ik zit in de leerlingenraad, want ik vind het heel leuk om over dingen mee te denken. 
Tijn uit groep 6 
Ik heb zin om aan de slag te gaan met de leerlingenraad, 
want ik vind het leuk om met andere groepen samen te werken! 
Adinda uit groep 6 
Het lijkt mij leuk om samen te werken met kinderen uit andere groepen. 
Abia uit groep 5 
Ik vind het leuk om mee te denken met anderen mensen en kan goed kinderen enthousiast maken voor 
een nieuw plan. 
Ize uit groep 5 
Ik ben goed in overleggen met andere kinderen.   
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Kerst  
De kerstperiode komt er weer aan. Die zal er dit jaar anders 
uitzien dan andere jaren. Maar samen met de kinderen maken 
we er een mooie tijd van! Hoe dit eruit zal zien, leest u hier.  
 
Advent 
De komende maandagen zullen de adventsvieringen zijn. De 
adventsvieringen zijn in de eigen klas. De 1e, 2e en 3e kaars 
wordt aangestoken en de Bijbelverhalen werken toe naar het 
kerstverhaal. Tijdens de adventsvieringen is in de hele school 
het licht uit en de glaasjes met Led theelichtjes staan aan. Het 
is de bedoeling dat de kinderen deze ochtenden fluisterstil 
binnenkomen, dit wordt besproken met ze.  
 
Kerstviering in de klas 
Helaas is een kerstviering met ouders, vanwege de Corona-maatregelen, echt niet mogelijk. Dit jaar is de 
kerstviering in de eigen klas op vrijdag 18 december.  
We starten met een lichtjestocht. De lichtjestocht is een speurtocht die door de gelijknamige talentenklas 
is georganiseerd. Het is het meest indrukwekkend als de lichtjestocht in het donker plaatsvindt. Daarom 
worden alle kinderen vrijdag 18 december om 08.15 uur op school verwacht.  
 
Kerstontbijt 
Aansluitend op de lichtjestocht is er in de klas 
een kerstontbijt om ongeveer 8:45 uur. De 
kinderen moeten hiervoor een bord, beker en 
bestek meenemen op donderdag 17 
december. Vanwege de Corona-maatregelen 
hoeven de kinderen dit jaar geen etenswaren 
te maken. Wij hebben Hoogvliet bereid 
gevonden om het kerstontbijt voor alle 
kinderen te verzorgen. Zo’n enorme sponsoring 
vinden wij natuurlijk fantastisch, hartelijk dank hiervoor Hoogvliet!  
 
Daarna geeft de leerkracht zelf invulling aan de kerstviering in de klas. Het kerstverhaal over de geboorte 
van Jezus wordt verteld, het licht is uit in de school en overal staan de versierde glaasjes met Led 
theelichtjes. De kerstviering wordt afgesloten met warme chocomel met slagroom.   
 
Het is heel jammer dat er geen kerstviering in de kerk met alle ouders mogelijk is! Om u toch bij de 
kerstperiode te betrekken maakt één talentklas een mooie lipdub die met u wordt gedeeld met als thema 
‘LICHT’. 
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Trefwoord 
Nu 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. Vanaf 7 december is het thema 
‘verlichten’. In dit thema ontdekken de kinderen hoe het Bijbelse kerstverhaal Jezus in het licht zet als een 
belangrijke, positieve en hoopvolle belofte in de geschiedenis. Ze zien hoe mensen elkaar op een 
positieve manier in het licht kunnen zetten. Door elkaars kwaliteiten en mooie kanten te benoemen, 
elkaar te waarderen en te voorkomen dat iemand vergeten wordt. De Bijbelverhalen komen uit Matteüs 
en werken toe naar het kerstverhaal.   
 

Agenda 
Vrijdag 4 december Sinterklaasfeest! De kinderen zijn om 12:15 uur uit. 
Vrijdag 18 december Kerstfeest in de klas. De kinderen zijn om 12:15 uur uit (dit staat niet op de 

kalender) 

 
De jarigen tot en met vrijdag 8 januari: 
 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende KW-krant komt op 8 januari uit.  
 
 

29 nov Kasper 
1 dec  Noud 
2 dec  Benjamin 
15 dec Thabo 
18 dec Amira 
18 dec Emily 
19 dec Mika 
19 dec Tim 
22 dec Isa 
24 dec Leandro 
25 dec Amin 
25 dec Abia 
27 dec Devran 
29 dec Lisa 
1 jan Dorrith 
6 jan Marinthe Ylana 
8 jan Willemijn 
 

 

Nieuwe leerlingen op de Wilhelminaschool: 
Op 11 december wordt Sarah 4 jaar, op 16 december viert 
Alysa-Roos haar 4e verjaardag en op 5 januari wordt Dounia 
4 jaar en ja, dan mag je naar school! 
Van harte welkom bij ons op school en veel plezier!  
  


