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Een nieuwe start 
Na zes weken leren op afstand en twee weken vakantie was het dan eindelijk zover… 
De kinderen kwamen vorige week (verdeeld over twee groepen) naar school. Natuurlijk was het wat 
onwennig. Waar moeten we heen? Waar staat de juf of meester? Afscheid nemen van papa of mama bij 
het hek… Maar het leverde enorm veel blije en lachende gezichten op bij de kinderen. Dit was mooi om te 
zien. Iedereen had er ook weer echt zin in. Complimenten voor u als ouders voor het begrip en de 
medewerking ten aanzien van de gemaakte afspraken. 
 
We merken dat sommige kinderen wat gevoelig reageren op de zeep en handgel die we gebruiken om 
onze handen te wassen. Geldt dit ook voor uw kind, geef dan gerust een eigen flacon mee in de tas zodat 
de kinderen dat kunnen gebruiken. Meld dit ook even bij de leerkracht. 
 
Gisterenavond tijdens de persconferentie werd duidelijk dat de scholen per 8 juni weer volledig open 
mogen. Bij deze KW krant zit een brief van het bestuur van de Vier Windstreken over deze opening. 
 
Schoolplan 2020/2024 
Vandaag ging de studiedag (gedeeltelijk) niet door. We vonden het belangrijk dat de kinderen vanmorgen 
gewoon naar school konden komen, maar vanmiddag zijn we als team toch bij elkaar geweest voor een 
studiemiddag. We hebben de opdracht om met elkaar een schoolplan voor de komende vier jaar te gaan 
maken en daar hebben we vandaag een eerste aanzet toegedaan. Een helder schoolplan: 

• is dé drijvende kracht van onze school; 
• draagt bij aan verbinding binnen het team en met ouders; 
• zorgt voor focus, helpt ouders te ontdekken waarom zij voor onze school kiezen; 
• draagt bij aan een duidelijke externe uitstraling. 

Vandaag hebben we de input van het team verzameld, maar we hebben ook de input van u als ouders 
nodig. We hopen in juni een oudersessie te kunnen organiseren (als de coronamaatregelen het toelaten) 
waarin we met elkaar kunnen brainstormen over onze school en mooie ambities voor de toekomst 
kunnen formuleren. 
Zodra we meer weten over groepen ouders toestaan in de school, wordt u daarover geïnformeerd en 
krijgt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 
 
Bericht vanuit de MR 
Wil je meedenken en meepraten over het beleid en de visie van de school? Dan is de MR (medezeggenschapsraad) 
misschien wat voor jou. Voor de MR komen er in het schooljaar 2020/2021 twee plekken voor ouders/verzorgers 
vrij. De MR van de Wilhelminaschool bestaat uit een gezamenlijke MR met de Plaswijckschool. De volledige MR 
bestaat uit vier ouders/verzorgers en vier leerkrachten. De deelraad Wilhelminaschool bestaat uit twee 
ouders/verzorgers en twee leerkrachten. De vergadering start gezamenlijk en gaat dan uiteen in twee deelraden. 
Jaarlijks zijn er zes vergaderingen. De termijn van de MR-leden is drie jaar.Ben je geïnteresseerd? Meld je dan per 
mail aan voor 25 mei.   
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Corine Geluk (06-43011896), huidig MR-lid, of ga naar de 
website https://wilhelminaschool.d4w.nl/ouders/medezeggenschapsraad/ 
 

https://wilhelminaschool.d4w.nl/ouders/medezeggenschapsraad/
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Berichten van de Brede school 
Zomeracademie (voor groep 4 t/m 7) 
Zit jij nu in groep 4, 5, 6 of 7 en wil je het nieuwe schooljaar goed beginnen? Kom dan twee weken naar 
de Zomeracademie! In de ochtend oefenen we in groepjes met taal, rekenen, spelling en lezen. Je geeft 
zelf van tevoren aan waar je nog mee wilt oefenen. Dan ben je weer opgefrist voor het nieuwe schooljaar. 
‘s Middags gaan we leuke activiteiten doen. Het thema van dit jaar is: op reis! Denk hierbij aan eten, 
kunst, en sport van over de hele wereld. De afgelopen jaren hebben we veel aanmeldingen ontvangen 
voor de Zomeracademie. Daarom gaan we dit jaar tijdens het intake gesprek heel precies kijken of de 
Zomeracademie iets voor jou is. Je zult daarna horen of je bent toegelaten. Tijdens de Zomeracademie 
houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Meer informatie of aanmelden? Klik hier. 
 
Sterker naar de brugklas! (voorheen Mei-academie) (voor groep 8) 
Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe kom ik op voor mezelf? Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan? Dit zijn vragen 
waar we mee aan de slag gaan tijdens de 3-daagse training ‘Sterker naar de brugklas’. Deze training is 
voor kinderen die naar de brugklas gaan en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. ’s Ochtends 
gaan we aan de slag met hoe je je eigen kwaliteiten kunt inzetten om nieuwe vaardigheden te leren en je 
zelfvertrouwen te vergroten. ’s Middags doen we culturele en sportieve activiteiten. We volgen de 
ontwikkelingen vanuit de overheid en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Klik hier voor meer 
informatie of om aan te melden. 
 
Trefwoord  
Het thema van deze periode in de methode Trefwoord is: Wachten. 
Soms betekent wachten leven in spanning. Je wacht vol spanning op de 
uitslag van een onderzoek of vol hoop op de terugkeer van iemand die 
je dierbaar is. Je weet niet wat het wachten je zal brengen en of het 
misschien tevergeefs is. Soms is wachten niets anders dan aarzelen, 
niet durven vertrouwen op jezelf of het moment. 
 
Met Hemelvaart vraagt Jezus van zijn leerlingen om te wachten op Gods bezielende kracht. Die zal hen 
helpen om hier en nu, op aarde, verder te gaan in Jezus’ geest. 
 
Agenda: 
21 t/m 24 mei:  Hemelvaartsweekend (let op: de kinderen zijn vrijdag ook vrij) 
1 juni t/m 5 juni:               Pinkstervakantie (een hele week)  
 

https://bredeschoolgouda.us3.list-manage.com/track/click?u=8fd3c151fe889536a39181ca7&id=fe0ecaed65&e=cd26015f39
https://bredeschoolgouda.us3.list-manage.com/track/click?u=8fd3c151fe889536a39181ca7&id=8717c41dd2&e=cd26015f39
https://bredeschoolgouda.us3.list-manage.com/track/click?u=8fd3c151fe889536a39181ca7&id=8717c41dd2&e=cd26015f39
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De jarigen tot en met 12 juni: 

23 mei Olivia Blokhuis  2/3KW 
23 mei Mascha Nieterau   2/3KW 
25 mei Kaoutar Kalai                7/8KW 
29 mei Jochem van Hoorn   5KW 
29 mei Rafim Schuurman   6/7 KW 
05 juni Ize Wevers    4KW 
07 juni Elger Schuurman   7/8KW 
 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

 
 

De volgende KW krant komt vrijdag 12 juni uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


