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Vanuit het team 
Ondertussen werken we bijna vier weken op afstand. Ik kan niet zeggen dat we er aan wennen, maar we 
hebben met elkaar wel een manier gevonden om op afstand te werken. Online lessen, video instructies 
en uren overleg via Google meet, we draaien onze hand er niet meer voor om. Uiteraard kijken we uit 
naar het moment dat de scholen weer open gaan, maar tot die tijd blijven we op deze nieuwe manier 
doorgaan. De attenties, complimenten en steun van u als ouders doet ons goed. Maar ook met feedback 
zijn we blij, dat zorgt dat we scherp blijven en ons steeds kunnen verbeteren, dank daarvoor! 
 
Een speciaal woordje van dank voor de ouders van de schoolraad. Om alle gezinnen en de leerkrachten 
een hart onder de riem te steken met een mooie brief en aardbeienplantjes, is door ons enorm 
gewaardeerd. Dank hiervoor! 
 
We zijn de afgelopen tijd niet alleen druk bezig geweest met onderwijs op afstand. Ook hebben we ons 
beziggehouden met het vormen van een MT op de Wilhelminaschool. Ik ben blij u te kunnen vertellen dat 
juf Louise ons nieuwe MT lid is. Samen gaan wij de Wilhelminaschool aansturen, iets waar wij beide erg 
veel zin in hebben. Vanaf deze plek feliciteer ik Louise nogmaals met haar nieuwe functie op de 
Wilhelminaschool. Tot aan de zomervakantie zal Louise zich nog vooral bezighouden met haar lestaken. 
Vanaf het nieuwe schooljaar is zij twee dagen ambulant voor directietaken. 
Juf Linda is vanaf 1 april onze intern begeleider voor de hele school. Zij zal zich met de zorg voor kinderen 
voor de groepen 1 tot en met 8 bezighouden. 
 
 
Online lessen 
De afgelopen weken hebben we met elkaar  
hard gewerkt aan het geven en volgen van 
online lessen! We merken dat de online lessen 
steeds soepeler verlopen en dat het voor 
kinderen erg prettig is. Daarnaast merken we 
dat het fijn is om elkaar op deze manier toch 
te kunnen zien. Vanaf deze week zijn een 
aantal groepen ook begonnen met een 
momentje voor vragen. De kinderen kunnen 
dan gedurende een bepaalde tijd naar de 
online les gaan om vragen te stellen aan de 
leerkracht. Tot nu toe merken wij dat dit ook 
een fijne manier is! 
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Om de online lessen zo soepel mogelijk te laten verlopen, geven wij jullie hieronder graag 
nog een aantal tips: 
- Zet je luidspreker alleen aan als je wat wilt zeggen of antwoord wilt geven op een vraag. Dit 
  zorgt ervoor dat de andere deelnemers geen achtergrondgeluiden horen. 
- Het is handig om de benodigde spullen alvast klaar te leggen op je tafel of bureau. Zo kan je 
  tijdens de les gelijk goed meedoen met de opdrachten. 
- De chat is heel handig om vragen te stellen of antwoord te geven op vragen. Het is goed 
  om de chat alleen hiervoor te gebruiken, zodat het niet afleidt. 
- Probeer rustig op je plek te blijven zitten tijdens de online lessen. 
 
 
Bericht van bestuur  JAVD: 

Na uitvoerig overleg met verschillende disciplines van gemeente, scholen en 
verenigingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verzetten van de jeugdavond-
vierdaagse voor na de zomervakantie geen haalbare kaart is. Verschillende data en 

opties overwogen maar de bezwaren zijn te groot. 

Wij vinden dit uiteraard heel jammer maar gaan voor een gezonde gezellige nieuwe editie van 25 t/m 28 
mei 2021. 

Wel is er veel vraag of er toch een mogelijkheid is om de medaille te "verdienen". Hier gaan wij een 
alternatieve manier voor zoeken en komen daar z.s.m op terug. Want ook wij zouden het mooi vinden als 
zeker de groep 8 kinderen alsnog deze (nieuwe) sportprijs aan hun verzameling zouden kunnen toevoegen. 

 
Op weg naar Pasen 
We zijn op weg naar Pasen. Het feest van leven uit de dood.   
Dit jaar geen gezamenlijke paasviering in de groepen. Daarom nemen we de kinderen deze week via de 
dagopeningen mee in dit bijzondere verhaal. 
Waarom moest Jezus sterven? Wat betekent dat voor mij? Wat is vergeving? 
Kijkt u ook mee? Elke ochtend een nieuwe dagopening op Social Schools. 
Vorig jaar zongen we dit lied, we geven het u graag mee: 
 
                                                                     Het leven krijgt weer kleur 

 
Van donker, naar licht, 

van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 

want Jezus is opgestaan, 
de dood voorbij. 

Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
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Geel van de zon, 
de warmte die je nodig hebt, 

het licht voor jou en mij: 
het donker gaat voorbij. 

 
Rood van de liefde, 

die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot, 

en sterker dan de dood. 
 

Groen van de hoop, 
de muren vallen steen voor steen. 

We zien elkaar weer staan, 
 een nieuwe tijd breekt aan. 

 
Agenda: 
10 t/m 13 april:  Paasvakantie (let op, vrijdag 10 april geen opvang) 
27 april t/m 8 mei:               Meivakantie (2 hele weken)  
25 t/m 28 mei:  Hemelvaartsweekend 
1 juni t/m 5 juni:               Pinkstervakantie (een hele week)  
 
 

De jarigen tot en met vrijdag 24 april: 
 

12 april Mohamed Alabed   groep 7/8  
13 april Aafke Wieman   groep 6/7  
15 april Senna Oussoren   groep 2/3  
17 april Ashley Liezenga   groep 4  
18 april Aniek Versluis                groep 7/8  
19 april Kyano Meijer               groep 6/7   
19 april Keano Pol    groep 6/7   
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De volgende KW krant komt vrijdag 24 april uit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het team van de Wilhelminaschool wenst u fijne Paasdagen! 
 


