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Uit het team 
Wat zijn we blij dat de scholen weer open zijn en we de kinderen weer in de klas kunnen ontmoeten! Met 
elkaar zorgen we ervoor dat het onderwijs veilig, verantwoord en uitvoerbaar is. Het is best spannend om 
weer fysiek onderwijs te geven, maar met allerlei maatregelen proberen we dit zo goed mogelijk vorm te 
geven. We hopen dat we de kinderen weer een fijne tijd op school kunnen geven en dat we allemaal in 
goede gezondheid mogen blijven! In de bijlage bij deze mail vindt u ook de nieuwste beslisboom, aan de 
hand waarvan u kunt zien of uw kind wel/niet naar school mag komen. 
 
Thuisonderwijs 
De afgelopen weken bestonden uit thuisonderwijs. We willen u hartelijk danken voor de samenwerking 
tijdens deze intensieve periode! Heeft u nog boeken, werkboeken, chromebooks of andere spullen die van 
school zijn? Wilt u die zo snel mogelijk aan uw kind meegeven? 
 
We hebben geprobeerd dat zo goed mogelijk vorm te geven, ook met de 
ervaring opgedaan tijdens de eerste lockdown. Hieronder twee 
ervaringen van de leerkrachten over het thuisonderwijs: 
“Mijn afgelopen weken bestonden uit heel veel instructie- en andere 
filmpjes maken om de kinderen toch enthousiast te houden voor het 
project, vandaar een foto van een dictee vanuit het bos en een 
bezorgmoment aan de deur.” 
  
“Mijn ervaring met het thuisonderwijs is dat we veel hebben geleerd van de vorige lockdown. Er zijn veel 
kinderen aanwezig bij de online-lessen en door het werken in kleine groepjes wordt er beter ingespeeld op 
de behoeftes van de kinderen.” 
 
Heeft u de enquête over het thuisonderwijs al ingevuld? Hartelijk dank! Heeft u dit nog niet gedaan? Dan 
stellen wij het zeer op prijs als u dit nog wilt doen. Dit kan via de volgende link:  
http://forms.gle/ykfoDKr1AGkdYzAv6. Een terugkoppeling van deze enquête volgt nog.  
 
Rapporten 
Op woensdag 10 februari heeft uw kind het rapport meegekregen. Op dit rapport is de ontwikkeling 
zichtbaar tot en met december. Het rapport zal niet altijd volledig zijn, omdat voor sommige vakken te 
weinig meetmomenten zijn geweest. Tijdens het 10 minuten gesprek zal het rapport door de leerkracht 
verder worden toegelicht. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen over het rapport. Het rapport is een 
meetmoment om de balans op te maken: Waar staat uw kind nu? Wat gaat goed? Wat zijn 
ontwikkelpunten? Vanuit hier worden plannen gemaakt voor de komende periode.  
 
Ouder-kindgesprekken 
In de week van 15 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. De gesprekken zijn digitaal. Voor groep 
3 t/m 8 zijn het weer ouder-kindgesprekken. Hierbij gaan leerkracht, ouder(s), en kind samen in gesprek. 
Het doel hiervan is dat kinderen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in het sturen van hun leerproces 
(eigenaarschap). Ouders worden hierbij betrokken door een sturende 
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en/of steunende manier. Tijdens dit gesprek worden doelen en resultaten van de kinderen doorgenomen, 
maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Belangrijke vragen zijn: Wat gaat goed? Wat 
kan beter? Wat is nodig? 
Het inschrijven voor de gesprekken gaat net als in september via Social Schools.  
 
PR commissie 
Dit schooljaar is er een zeer kundige en enthousiaste PR commissie actief. Doel van deze commissie is om 
de naamsbekendheid van de school te vergroten. We zijn bezig met een plan voor de uitstraling van de 
school, een nieuw logo, updaten van de website en acties om de school bekender te maken in de omgeving, 
zoals open dagen en een flyer maken, etc. Heeft u expertise op het gebied van websites bouwen of 
communicatie? Of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren aan de PR commissie? Dan horen wij 
dat graag! U kunt dit doorgeven aan louise.bregman@d4w.nl.   
 
Vertrouwenspersoon 
Vanaf nu zal Vanessa Riem vertrouwenspersoon binnen de school zijn. Zij neemt deze taak over van Edith 
van Zoest. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten of 
onvrede. Zij kan u adviseren en samen met u bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. Vanessa is 
bereikbaar op het volgende mailadres: vanessa.riem@d4w.nl en woensdag tot en met vrijdag op school.  
 
GGD en Sociaal Team 
Vorig schooljaar hebben we inloopspreekuren gehad van de GGD en het Sociaal Team. Omdat deze zijn 
komen te vervallen en we u toch de mogelijkheid willen geven contact met hen op te nemen hierbij hun 
gegevens. Wanneer kunnen zij u helpen? Bijvoorbeeld bij zindelijkheidsproblematiek, hoofdluis, verzuim, 
overgewicht, zelfbeeld, angsten, ruzies, huiswerk, slapen, voeding , sociale media, scheiding en druk 
gedrag. Zij gaan uit van de methodiek positief opvoeden. Sandra Mars is onze jeugdverpleegkundige. Zij is 
bereikbaar op 088-3084083 / 06-51646755 of per mail smars@ggdhm.nl 
Bij het Sociaal Team hebben wij een nieuw contactpersoon: Iris de Gier. Zij is bereikbaar op 088-9004321 
/ 06 15 08 53 25 of per e-mail i.degier@sociaalteamgouda.nl.  
Binnenkort volgt een informatiebrief waarin zij zich zullen voorstellen.  
 
Trefwoord 
Vanaf 12 februari is het thema ‘voelen’. Hier gaat het om invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Volg 
je je gevoel of je verstand? Maar ook grenzen aanvoelen. De Bijbelverhalen komen uit het Nieuwe 
Testament.  
 
Agenda 
Week van 15 februari  10 minuten gesprekken (voor groep 3 t/m 8 ouder-kindgesprekken) 
22 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 
3 t/m 19 maart  Cito toetsen 
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Sneeuwpret 
Een paar foto’s omdat het zo leuk en bijzonder is als er sneeuw ligt! We hebben ervan genoten! 

   
 

   
 

De jarigen t/m vrijdag 5 maart:          Nieuwe kinderen op de Wilhelminaschool: 
 
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

     De nieuwe KW-krant komt uit op vrijdag 5 maart.  

07 feb Vince  
08 feb Esmee  
08 feb Sanne  
12 feb Jade  
14 feb Thijmen  
14 feb juf Edith 
17 feb Fynn  
19 feb Thomas 
25 feb Britt  
27 feb Inge  
27 feb Yuri  
02 mrt Emma  

 

Hoera! Op 23 februari viert Ermin zijn 
4e verjaardag en op 1 maart wordt 
Melissa 4 jaar!  En als je 4 bent… dan 
mag je naar de basisschool!  
Van harte welkom Ermin en Melissa! 
Dat jullie maar een hele mooie 
schooltijd mogen hebben. 


