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Helemaal klaar voor Sinterklaas! 
Er worden Sinterklaas liedjes gezongen, eierkoekpieten versierd en opgegeten, 
cadeautjes in basketbalschoorstenen geworpen, gedichten geschreven, 
pepernotensommen gemaakt, stoomboten en stoomtreinen geschilderd……. Heel 
de school ademt de sfeer van Sinterklaas!  
En van veraf kun je zien dat het bijna Sinterklaas is op de Wilhelminaschool. Dank 
daarvoor aan onze trouwe versiercommissie!  
 
Aanstaande donderdag hopen we Sint weer op school te ontvangen. Bent u om 
8.30 uur ook bij de begroeting op het schoolplein?  
Na de ontvangst op het plein mogen de ouders van de groepen 1 t/m 4 mee naar binnen om in de hal bij het optreden van hun 
kinderen te zijn.  

 
Omdat we voor de kinderen en voor ons zelf in juni graag een week Pinkstervakantie wilden inplannen, hebben de kinderen 
van de Wilhelminaschool op 5 december gewoon tot 14.30 uur school. Tsja……..het blijft geen Sinterklaas! 
 
Uit het team  
We hebben af en toe even contact met juf Daniëlle. Zij maakt een moeilijke periode door na enkele zware jaren in haar 
privéleven. Toen daar vorige maand nog bijkwam dat haar moeder vrij plotseling overleed, brak er iets bij haar. Daniëlle 
verdient rust op dit moment. We hopen dat u daar begrip voor heeft.  
Juf Marjon heeft te kampen gehad met een terugslag bij haar herstel. Ze heeft de ouders van haar groep er al over 
geïnformeerd. Marjon moet de focus leggen op fysiek en mentaal herstel en weer kracht opbouwen. Ze hoopt in het nieuwe 
jaar stukje bij beetje weer wat taken op school op te pakken.  
We wensen Marjon en Daniëlle een voorspoedig herstel!  
 
Ouderavond over traject Relaties en Seksuele vorming.   
De opkomst was laag op 19 november. Was het de interland die deze avond gespeeld werd, of was het toch het onderwerp? In 
ieder geval hebben we met de ouders die er wel waren een mooie, leerzame bijeenkomst gehad.  Vanaf januari gaan we 
starten met een serie lessen over dit thema en in de toekomst zal dit een vast terugkerend thema zijn in alle groepen.  
 
Ouderbijdrage  
Kort geleden is er overleg geweest met de Medezeggenschapsraad over de ouderbijdragen van dit jaar en van het afgelopen 
jaar. Deze week zijn ook de uitgaven gecontroleerd en in orde bevonden. Voor belangstellende ouders ligt de administratie van 
afgelopen schooljaar ter inzage in de directiekamer. Door enkele wijzigingen op bestuursniveau en in onze personele bezetting 
heeft dit langer op zich laten wachten dan andere jaren. Eén en ander is nu gereed. Daarom ontvangt u bijgaand ons 
betalingsverzoek voor dit schooljaar.  
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30 en 31 januari 
Begin januari zullen we ons als 
team beraden over de vraag 
wat wij gaan doen bij de 
volgende landelijke staking op 
30 en 31 januari. U verneemt 
dit tijdig van ons.  
 
 
De ouder activiteitenlijst 
Dank voor uw inschrijving op de ouderhulp inventarisatielijst! Daarmee laat de Wilhelminaschool zich weer zien als een actieve 
school met veel ouderbetrokkenheid. 
Sommige commissies zijn al druk doende, zoals de versiercommissie (zie hierboven) en de ouders van de schoolpleincommissie 
die zaterdag om 10 uur de herfstbladeren van het plein gaan opvegen……….misschien kunt u nog aansluiten……  
Als de activiteit waar u voor ingetekend hebt opgestart gaat worden, zult u benaderd worden door de contactouder, de 
leerkracht of de schoolleiding. Zij beschikken over de door u opgegeven contactgegevens (telefoon en email).  
Als u in de loop van het jaar denkt:  “ik hoor maar niets”, dan kunt u ons gerust vragen hoe het er mee staat. En als u vergeten 
bent om in te schrijven, dan kan dat natuurlijk alsnog.  

 
Kerstviering 
De kerstviering van de Koningin Wilhelminaschool zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 18 
december 2018 om 17.00 uur, in de Pauluskerk (van Hogendoornplein 2).  
Tijdens deze kerstviering zal aandacht worden besteed aan het thema  ‘Vrede is dichtbij!’.  
In de kerstviering zal het gaan over hoe we als mensen op een prettige manier met elkaar 
om kunnen gaan. Dit onderwerp wordt, op een bij deze tijd passende manier, onder de 
aandacht gebracht. Tijdens de kerstviering zal iedere klas een stuk opvoeren op het 
podium.  
 
 

 

Kerstontbijt 

Op vrijdagmorgen 20 december om 8.30 uur is het kerstontbijt. In elke groep is de tafel feestelijk gedekt en wordt er met 
elkaar ontbeten. Wij hebben uw hulp nodig om een heerlijk ontbijt te kunnen serveren. Op vrijdag 13 december hangt er op 
alle lokaaldeuren een kerstboom met briefjes, waarop een product voor het kerstontbijt staat. Elk kind mag 1 briefje mee naar 
huis nemen. Het product op het briefje willen we graag donderdag 19 december op school ontvangen, behalve de etenswaren 
die warm zijn, die mogen vrijdagmorgen 8.30 uur mee worden genomen. 
De juf of meester maakt met de kinderen van de groep een afspraak over een bord, beker en bestek en zal dit met de ouders 
communiceren.  Als uw kind die dag ziek is, wilt u er dan wel voor zorgen dat het product toch op school komt? 
 
Kerstorkest 
Ook dit jaar zal het orkest de Kerstviering weer voorzien van prachtige liederen.  
Marian van Alphen (moeder Floortje en Stijn) leidt het orkest met hulp van Rebecca Bunnik (moeder 
Jochem).   
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Bent u muzikaal en bespeelt u een instrument? Lijkt het u 
leuk om mee te spelen in het orkest? Geeft u zich dan op door een mailtje te sturen naar 
jason.hamilton@d4w.nl  
 
Het orkest oefent op vrijdag 6 december en vrijdag 13 december na schooltijd in het speellokaal.  

mailto:jason.hamilton@d4w.nl
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Schoenmaatjes wordt schoolmaatjes.  
 Jarenlang heeft de Wilhelminaschool deelgenomen aan de actie 
“Schoenmaatjes” waarbij schoenendozen gevuld werden met spel- 
en ontwikkelingsmateriaal die veelal naar Afrika verscheept werden. 
Edukans is gestopt met deze actie en kiest nu voor een duurzamere 
actie met de naam “Schoolmaatjes”.  
Wij zijn als Wilhelminaschool al jarenlang Schoolmaatjes met de 
Bella Kids van de stichting Kijana in Kenia. Onze oud-leerling 
Lennette Vlasman is één van de oprichters van de Kijana. Op 16 
december zal zij onze school bezoeken en onze kinderen vertellen 
over de Bella Kids en laten zien wat er met het geld is gedaan dat wij 

de afgelopen jaren hebben ingezameld.  Tijdens de Kerstviering is er weer een inzameling voor de Bella Kids. 
 
Inbraak  
Geen buit maar wel schade afgelopen week, toen de Pieten van de Bodegraafse Beveiligingsdienst   
’s nachts om 5 uur een ladder tegen ons gebouw zagen staan. We missen alleen zo’n €25 wisselgeld. 
Op school kun je mooie cijfers halen of een knuf van de juf. Maar verder is er niet veel te halen!  

 

 
Agenda:   
5 december   Sinterklaasviering. De school is uit om 14.30 uur.   
18 december Kerstviering om 17 uur in de Pauluskerk. Aansluitend zijn ouders en 

kinderen welkom voor een gezellige Kerst bijeenkomst op school.  
20 december  Kerstontbijt. Om 12 uur begint de Kerstvakantie 
6 januari   Eerste schooldag van 2020 

 
Brede school  
Door hier te klikken komt u op de website van Brede School. Onder het kopje activiteiten vindt u het 
programma voor Gouda Noord.  
 

 
We feliciteren de kinderen die afgelopen 
week jaren waren:  
Lise (gr 5, 23-11), Smahane (gr 4, 24-11), 
Martijn (gr  6/7, 25-11), Hala (gr 2/3, 25-11), 
Niels (gr 6/7, 27-11) en Kasper (gr 4, 29-11).   
 
En natuurlijk ook de kinderen die tot de 
volgende nieuwsbrief jarig zijn:  
Benjamin (gr 2/3, 2-12), Thabo (gr 5, 15-12), Matteo (gr 7/8, 17-12), Amira (gr 1/2,18-12) 
Mika (gr 6/7, 19-12) en Tim (gr 4, 19-12)  

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html

