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Uit het team 
Wij wensen u en jullie allemaal een heel gelukkig en bovenal gezond 2021! 
We hopen de kinderen en ook ouders snel weer te kunnen ontmoeten in  
de school.  
 
Een nieuw jaar geeft ook aanleiding om terug te blikken op het schooljaar in  
2020. We zijn dankbaar voor de gezonde kinderen en collega’s de afgelopen 
tijd. Ook zijn we dankbaar dat we afwezigheid van collega’s vaak konden 
oplossen met het eigen team en dat we kinderen onderwijs hebben kunnen 
aanbieden, ook al waren zij thuis. We zijn dankbaar voor de grote 
betrokkenheid van de ouders, terwijl we u nauwelijks konden toelaten in de school. We zijn trots op de 
tevredenheid van ouders over de school, de oprichting van de leerlingenraad en een mooie eerste ronde 
talentklas. Met elkaar willen we het beste voor alle kinderen! Laten we hopen op weer zo’n mooie terugblik 
aan het einde van het schooljaar. Ondanks een lastige periode rondom Corona, bereiken we veel met 
elkaar. Dat willen we in 2021 graag voortzetten! 
 
Thuisonderwijs 
Het thuisonderwijs is voor alle groepen opgestart. Dank voor alle betrokkenheid en samenwerking bij het 
thuiswerk van de leerlingen! We zijn blij met hoe het thuisonderwijs loopt, binnen het kader van de 
verwachtingen.  
Helaas zijn er problemen door drukte met Zuluconnect, waardoor het inloggen niet altijd soepel verloopt. 
U kunt het inloggen bij Zuluconnect vermijden door direct in te loggen bij Google Mail met de gegevens van 
uw kind. Daar vindt u de weektaak. Heeft u hier vragen over of heeft u deze inloggegevens niet, neem dan 
contact op met de leerkracht. Ook als u andere vragen heeft, neemt u vooral contact op met de leerkracht.  
U ontvangt uiterlijk deze vrijdag om 17:00 uur de weektaak voor de week van 11 januari.  
 
We wachten de ontwikkelingen van de maatregelen af; zodra er meer bekend is over de periode vanaf 18 
januari kunnen wij u informeren hoe om te gaan met de middencito’s, 10-minuten gesprekken, 
schooladviezen voor groep 8, etc. De citotoetsen zullen in ieder geval later afgenomen worden dan 
vermeldt staat op de kalender.  
 
Noodopvang 
Er komen veel aanvragen binnen voor de noodopvang. We willen u vragen om echt alleen opvang aan te 
vragen als u (beiden) werkzaam bent in een cruciaal beroep én als u niet op een andere manier opvang 
kunt regelen. Tijdens de opvang zullen geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden behalve dat wij uw kind 
ondersteunen in het thuisonderwijs. Er zullen verschillende teamleden en stagiaires voor de opvang 
worden ingezet; doorgaans niet de leerkracht van uw kind. Als uw kind naar de opvang komt, is het 
essentieel dat al het werk voor thuis wordt meegegeven.  
 
Ouderbijdrage 
Dank aan alle ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan 
alsnog doen? 
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Trefwoord 
Het thema van Trefwoord voor de komende weken is ‘horen’. Het gaat hierbij om geluiden en de 
menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor. De Bijbelverhalen 
gaan over de doop van Jezus, Jezus in de tempel en de gelijkenissen van Jezus worden verteld. De 
verhalen komen uit het Bijbelboek Lucas en Matteüs.  
 
Buurtsport 12-: 
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag thuis-leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar 
Buurtsport. Bij de Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en andere 
kinderen ontmoeten. De buurtsport wordt aangeboden volgens de richtlijnen van het RIVM. 
Buurtsport wordt begeleid door onze professionele Buurtsport-coaches. 
  
Buurtsport vindt in het schooljaar 2020-20121* elke week plaats op de onderstaande locaties en tijden. 

 Dag                  Wijk                             Locatie                                                                                   Tijd 

Maandag        Korte Akkeren            Schoolplein Westerschool                             14.30 tot 16.00 uur 
                         Gouda Oost                 Schoolplein Wereldwijs                                      14.15 tot 15.45 uur 
Dinsdag           Gouda Oost                 Marathonlaan                                                   15.00 tot 16.30 uur 
                         Achterwillens               Schoolplein Vindingrijk                                 14.15 tot 15.45 uur 
                         Westergouwe              Schoolplein De Ontdekkingsreizigers               14.00 tot 15.00 uur 
Woensdag       Kort Haarlem              Pretoriaplein                                                         13.30 tot 14.30 uur 
                         Kort Haarlem                Zoutmanstraat                                                     15.00 tot 16.00 uur 
Donderdag      Gouda Noord              Schoolplein De Bijenkorf                                    14.30 tot 16.00 uur 
                         Gouda Noord              Atlantispark                                                        15.00 tot 16.30 uur 
                         Goverwelle             Kindcentrum Goejanverwelle   14.30 tot 16.00 uur 
Vrijdag             Korte Akkeren             Schoolplein De KAS                                           15.00 tot 16.30 uur 
                         Plaswijck                      Schoolplein De Cirkel (Rijnlust)                         14.30 tot 16.00 uur 
 * met uitzondering van de schoolvakanties 

 
Agenda 
12 februari   Persconferentie 
Week van 18 februari  Scholen weer open? 
20 februari   Voorleesontbijt gaat niet door 
28 januari   Studiemiddag, kinderen zijn vrij 
    MR vergadering 
5 februari   Warme Truiendag (https://www.warmetruiendag.nl/) 
 

 
  

https://www.warmetruiendag.nl/
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De jarigen tot en met 5 februari: 
 
 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 

Nieuwe leerling op de Wilhelminaschool:   
 

In de vorige nieuwsbrief is per abuis een foutje geslopen: er is niet 
vermeld dat Alysa-Roos in december 4 jaar is geworden en op haar 
verjaardag voor het eerst echt bij ons op school is gekomen. Excuses! 
Heel hartelijk welkom Alysa-Roos, dat je een hele fijne schooltijd mag 
hebben! 
 

 

  
 

De volgende KW-krant komt op 5 februari uit.  
 
 

15 jan Eva  
17 jan David  
23 jan Tijn  

Juf Marlotte 
24 jan Marinthe  

25 jan juf Anne 
28 jan Esmay  
31 jan Julian-Dean  
02 feb Amy  

 


