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Uit het team 
Namens het hele team: hartelijk bedankt voor de plantjes die we van jullie hebben gekregen! Heel lief en 
dit waarderen we zeer! 
 

 
 
Thuisonderwijs/stappenplan 
U vindt bij deze mail nog 2 andere bijlagen. De eerste is een terugkoppeling van de enquête van de 2e 
periode thuisonderwijs. Hartelijk dank voor uw feedback! Laten we hopen dat het niet meer nodig is om 
volledig thuisonderwijs te geven, maar we onthouden de tips voor het online onderwijs.   
Het tweede document is een update van ons document met scenario’s rondom corona. Hierin staan de 
stappen die we nemen als een leerkracht of leerling positief test op corona.   
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft een enquête gehouden onder de kinderen van groep 5 t/m 8 over het 
thuisonderwijs. In de volgende KW-krant zullen zij hier een stukje over schrijven.  
 
Planning studiedagen 
Zoals u heeft kunnen lezen gaat de studiedag van maandag 8 maart niet door. Deze dag is er gewoon school 
voor de kinderen. De studiedag is verplaatst naar woensdag 21 april. Dinsdag 6 april is er een studiedag 
vanuit De Vier Windstreken. Deze dag is digitaal en gaat door.   
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Als u een jonger broertje of zusje bij ons wilt aanmelden op school, is het voor ons fijn om dit zo ongeveer 
te doen bij de leeftijd van 2,5 jaar. U kunt daarvoor contact opnemen met Karin ter Horst of Louise 
Bregman. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet! 
Daarnaast is het voor de school ook heel fijn als u familieleden, kennissen en buren met kinderen in de 
leeftijd van 2 of 3 jaar wilt attenderen op onze school. U bent de beste reclame voor onze school!  
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Trefwoord 
Volgende week staan de dagopeningen in het teken van bidden. Woensdag 10 maart is het ook biddag. 
We denken na met elkaar over: Waar kun je bidden? Op welke manier kun je praten met God? Hoe kan 
God tegen jou praten en hoe luister je daarnaar? We zingen en bidden met elkaar en kijken uit naar 
mooie gesprekken! 
Vanaf 15 maart starten we met het thema ‘kiezen’. Kiezen hoort bij het leven, dus het is goed om daar met 
kinderen aandacht aan te besteden. Vooral in een samenleving waarin veel te kiezen valt. Ze denken na 
over hoe vrij je bent in je keuzes, over de criteria op basis waarvan je een bepaalde beslissing neemt en 
welke verantwoordelijkheid die iedere keuze met zich meebrengt. De Bijbelverhalen eindigen met het 
verhaal van Palmpasen waarbij Jezus zelf kiest om op een ezel de stad Jeruzalem binnen te gaan.  
 
Agenda 
3 t/m 19 maart  Cito toetsen 
Vrijdag 2 april   Goede Vrijdag = kinderen vrijdag 
Dinsdag 6 april  Studiedag = kinderen vrij                                

  

De jarigen tot en met donderdag 1 april: 
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw kind op de Wilhelminaschool: 
 

Hoera! Op 25 maart viert Brecht haar 4e verjaardag en mag zij naar de basisschool!  
Van harte welkom Brecht! Dat je maar een hele mooie schooltijd mag hebben. 

          

 

     De nieuwe KW-krant komt uit op donderdag 1 april.  

07 mrt Kalila  
11 mrt Sanne  
16 mrt Siem 
16 maart juf Els en 
meneer Abdel  
21 mrt Iris  
24 mrt Joshua  
25 mrt Virgil  
27 mrt Tommie  
27 maart juf Evelien 
28 mrt Teije  
29 mrt Guillaume  
31 mrt Valérie  
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‘Speels en Positief Opvoeden’ 3 bijeenkomsten online 
 
 
Een kind opvoeden is niet altijd even makkelijk. Als kinderen op een positieve, speelse manier worden opgevoed 
ontwikkelen zij zich beter. Maar hoe? 
 
De cursus ‘Speels en Positief Opvoeden’ 
CJG Gouda organiseert de online cursus ‘Speels en Positief Opvoeden’. Deze online cursus bestaat uit 3 
bijeenkomsten en is voor ouders van kinderen tussen de 3 en 12 jaar. 
 
Wat kun je verwachten? 
Je leert hoe belangrijk het is om op een positieve en speelse 
manier met je kind om te gaan en je krijgt praktische tips hoe je dit 
kunt doen. 
  
De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn: 
-De kracht van een positieve, speelse opvoedaanpak 
-Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden stimuleren 
-Veerkrachtige kinderen opvoeden 
 
Online Cursus Speels en Positief Opvoeden 
Datum: Woensdag 31 maart, 07 en 14 april 2021  
Tijd:  20.00 – 22.00 uur  
Kosten: € 15,00 per persoon (Ouderparen 10% korting)  
 
Wil je meedoen? 
Ga voor aanmelden of meer informatie naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link. 

 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 
 
 
 
 

  

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjggouda.nl/cursussen/start-cjg-cursus-speels-en-positief-opvoeden---online/-1/1826/58266
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus

