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Uit het team 
Het blijft een bijzondere periode waarin we leven en werken met elkaar. We zijn 
dankbaar dat we de afgelopen weken alle kinderen onderwijs hebben kunnen 
bieden. We hebben veel flexibiliteit gevraagd van de leerkrachten, 
onderwijsassistenten en het ambulante personeel om de verschillende groepen op 
te vangen.  
 
We hebben al wat vragen van u als ouder gekregen over wat uw zoon/dochter kan 
doen wanneer hij thuis zit vanwege klachten of een daadwerkelijke besmetting. Als 
team zijn wij hard aan het nadenken hoe wij thuisonderwijs kunnen bieden als een 
leerling voor een langere periode thuiszit of als groepen leerlingen naar huis worden gestuurd omdat 
leerkrachten ziek zijn. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 
In de vorige KW krant heeft u van alle mensen die deel uitmaken van het team op onze school een fotootje 
kunnen zien. Helaas ontbrak daar één van de collega’s en dat willen we toch nog wel even goed maken. 
Vandaar nog een foto en stelt Johan zich even aan u voor. 
 

Hi allemaal, 
Mijn naam is Johan Twigt en ik ben ICT coördinator op de Koningin 
Wilhelminaschool. Normaal gesproken ben ik op de dinsdagmiddag op school 
te vinden, maar wegens alle maatregelen nu steeds vaker op verschillende 
dagen buiten schooltijden en vanuit huis werkend.  
Naast de Koningin Wilhelminaschool werk ik ook voor stichting De Vier 
Windstreken op de Regenboog in Reeuwijk en de Westerschool in Gouda  
Ik ondersteun de school waar nodig: van een kapotte Chromebook repareren 
tot het oplossen van uitdagende digibord problemen. Waar ik kan probeer ik 
te helpen met alles wat de digitale wegen ons biedt en brengt.  
 

Schoolplan 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt door het team om een nieuw schoolplan te kunnen schrijven. 
We zijn met elkaar (ouders, leerlingen en leerkrachten) in gesprek gegaan over de toekomst van de school 
en welke doelen en verwachtingen daarbij horen. In de laatste MR-vergadering is het schoolplan besproken 
en goedgekeurd. Nu alle stappen doorlopen zijn en ook het bestuur heeft meegelezen, kunnen we ons 
nieuwe schoolplan met u als ouders delen. Onder dit bericht vindt u een link naar de website waar u het 
schoolplan kunt vinden. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd een mailtje sturen naar Babette of Louise. 
Als team zien we ernaar uit om met onze nieuwe doelen en ambities aan de slag te gaan.  
 
https://wilhelminaschool.d4w.nl/over-de-school/schoolplan/ 
 
 
 
 

https://wilhelminaschool.d4w.nl/over-de-school/schoolplan/
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Studiedag 18 september 
Op vrijdag 18 september hebben we een studiedag gehad onder leiding 
van Theo Hoekstra. Tijdens deze dag hebben we nagedacht over onze 
persoonlijke overtuigingen als het gaat om professioneel samenwerken 
binnen een team. Welk gedrag vraagt dat van ons? Wat maakt het 
onderwijs op de Wilhelminaschool waardevol en uniek voor de toekomst? 
Wat maakt ons pedagogisch klimaat veilig, gelukkig en gezond voor de 
leerlingen, ouders en collega’s? Bovenstaande vragen hebben wij 
beantwoord door middel van allerlei verschillende werkvormen.  
                      
Dit heeft geleid tot een gezamenlijke visie en missie. Ook hebben wij 

afspraken gemaakt over het professionele gedrag dat daarbij hoort. Het was 
een leerzame en inspirerende studiedag, met een heel mooi resultaat, onze 
visie! Deze delen wij graag met jullie: 
 
Op de Koningin Wilhelminaschool mag je zijn wie je bent, ontdek je je talenten 
en zet je deze in.  
Op onze school vertellen we je de verhalen uit de Bijbel en leer je wat deze voor 
jou kunnen betekenen. 
Door thematisch onderwijs aan te bieden is ons onderwijs betekenisvol en de 
betrokkenheid groot. 

Op onze school vinden wij duurzaamheid belangrijk met oog op de toekomst. 
Op de Koningin Wilhelminaschool word je gezien en hebben we aandacht voor elkaar.  
We dragen samen zorg voor een rustige en nette school.  
We zijn helder in onze afspraken en we handelen hiernaar. 
Als team zijn wij duidelijk en eerlijk naar elkaar in verwachtingen en afspraken. 
Als team kennen en gebruiken wij elkaars kwaliteiten. 
Als team vieren wij successen. 
Leerlingen, ouders en team werken samen met een open houding. We leren van en met elkaar en iedereen 
neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. 
We doen het samen! 
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Kinderboekenweek + boekenmarkt 
Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek gestart. Dit jaar 
is het thema 'En toen?'. We gaan met elkaar aan de hand van 
boeken terug in de tijd. Op deze woensdag hebben we de 
Kinderboekenweek op een feestelijke manier geopend met elkaar. 

 

 
De afsluiting van de Kinderboekenweek zoals op de kalender staat vervalt, omdat er niet zoveel ouders 
tegelijk in de school kunnen zijn. Daarom willen we de Kinderboekenweek op woensdag 14 oktober 
afsluiten met een boekenmarkt! De kinderen vanaf groep 3 mogen hun eigen boeken van thuis verkopen 
op een kleedje op het plein. De kinderen moeten de boeken zelf prijzen (thuis of in overleg met de 
leerkracht). Prijzen kunnen van 10 eurocent tot 2 euro gaan. Het geld mogen de kinderen zelf houden. 
Kleingeld is handig voor het kopen van de boeken, maar ook als wisselgeld!  
Vanaf 12:00 uur is er voor de ouders de mogelijkheid om de boekenmarkt te bezoeken. De boekenmarkt 
duurt tot uiterlijk 12.30 uur. Vanaf 12.15 uur mogen de kinderen naar huis. Wilt u zelf letten op de 1,5 
meter afstand? 
 
Ook dit jaar is er weer de schoolbiebactie van Bruna: 'sparen voor schoolbiebboeken'. Met elkaar kunnen 
we sparen voor gratis kinderboeken! 
Hoe werkt dit: 
Ouders/verzorgers kopen tijdens de Kinderboekenweek boeken bij een Bruna-winkel. 
Lever de kassabon in bij de leerkracht. 
School verzamelt alle kassabonnen van 30 september tot en met 11 oktober. 
Voor 20% van het totaalbedrag krijgt de school een waardebon om kinderboeken uit te zoeken! 
Doet u ook mee?! 
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Sportdag 

Woensdag 23 september hebben we met groep 1 tot en met 
groep 8 genoten van de sportdag. Studenten van de opleiding 
Sport en Bewegen van het MBO Rijnland hebben de sportdag 
voor ons georganiseerd bij het sportcomplex van Olympia. De 
jongste groepen deden mee aan de Olympische spelen. 
verschillende sporten, zoals; Hockey, voetbal, badmintonnen, 
volleybal en atletiek kwamen voorbij. Genoeg leuke spelletjes 
waarbij de kinderen moesten samen werken in een team of juist 1 tegen 1. Bij de oudere groepen werden 
er allerlei verschillende korte spellen gespeeld. Heel fijn dat het zonnetje ook nog flink zijn best deed.   
Een lekker tussendoortje werd mogelijk gemaakt door Hoogvliet supermarkten. 

Meer foto's van de sportdag zijn te vinden op Social Schools.  
 
 

 
 
 
Rots en Water 
Door middel van een gerichte aanpak van de sociaal 
emotionele ontwikkeling willen we zorgen voor een 
evenwichtig en prettig schoolklimaat. We streven ernaar 
dat alle kinderen zich volkomen veilig voelen, zodat ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Wij hebben er als team voor 
gekozen om een “Rots & Water school” te worden. Alle 
leerkrachten zullen de komende jaren opgeleid worden tot 
gecertificeerde trainers, hier starten we in oktober mee. De eerste 3 leerkrachten gaan dan een cursus 
volgen en kunnen dan de Rots & Water trainingen op school geven.  
Rots en Water is een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties en 
weerbaarheid, en het voorkomen en aanpakken van pesten. De training van weerbaarheid (rots) gaat 
samen met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden (water). Door sportieve opdrachten leren 
kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en Water houding. De rots staat voor: jijzelf, je eigen 
mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf. Bij water staan 
samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.  
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Het bewust zijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Door 
sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd, zoals regels en grenzen leren aanvaarden en 
respecteren. Actie zal afgewisseld worden door kringgesprekken en reflectie.  
Thema’s die aan bod komen zijn:  

1) Gronden, centreren en focussen;  
2) Ademkracht;  
3) Rots of water (fysiek);  
4) Voor jezelf en voor een ander opkomen;  
5)Eigen keuzes maken;  
6) Rots of water (communiceren);  
7) Lichaamstaal; 
8) Grenzen;  
9) Empathie/ pesten  

           10) Samenwerken.  
Ook in de klassen en op het schoolplein zal er aandacht worden besteed aan Rots en Water. Daarnaast blijft 
er in de groepen aandacht voor een goede omgang met elkaar. Regelmatig zijn er speciale lessen waarin 
een aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling behandeld wordt. 

 

Agenda 
5 t/m 9 oktober:              Verkeerslessen 
9 oktober:                         Uitreiking verkeersveiligheidslabel 
9 oktober:                         Dag van de duurzaamheid 
14 oktober:                       Afsluiting Kinderboekenweek 
19 t/m 23 oktober:          Herfstvakantie 
24 oktober:                       Schoolpleinklusdag 
25 oktober:                       Wintertijd gaat in! 
 

De jarigen tot en met vrijdag 30 oktober:  

 

 

 

 

 

 

02 okt  Brechje  
04 okt Chloé  
09 okt Samuel 
21 okt Jorum 
28 okt Nine 
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Nieuwe kinderen op de Wilhelminaschool: 
 

In groep 7 hebben we Geerte mogen verwelkomen! 

Op 25 oktober wordt Ayiko 4 jaar en op 26 oktober Anna. En ja, dan mag je naar de 

basisschool! 

Heel veel plezier in groep 6/7 en 1/2 toegewenst! 

 

 
 

 
 

 
Vanaf nu is de Wilhelminaschool ook te volgen op Instagram:             
https://www.instagram.com/wilhelminaschool220/  
 

https://www.instagram.com/wilhelminaschool220/

