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Een nieuw schooljaar 
Enthousiast zijn we deze week aan een nieuw schooljaar begonnen. We hopen dat het voor ons allemaal, maar 
zeker voor de kinderen, een fijn en goed jaar zal worden! En mocht dat soms eens niet zo zijn, om welke reden dan 
ook, dan hopen we dat u ons weet te vinden.  
We heten de nieuwe kinderen en de nieuwe collega’s van harte welkom! We hopen dat jullie je snel thuis zullen 
voelen op de Wilhelminaschool! 
 

Informatie avond 
Graag nodigen we u uit voor de informatie avond die dinsdagavond in de groep van uw kind gehouden wordt. De 
leerkrachten zullen u dan vertellen over het onderwijs en de organisatie in de groep. Voor de groepen 4, 5 en 7 
begint deze bijeenkomst om 19 uur. Voor de groepen 1/2, 2/3, 6 en 8 is dat om 20 uur. U bent van harte welkom! 
 

Communicatie  
Deze week ontving u onze nieuwe schoolkalender die de gebruikelijke halfjaarplanning en de aanvulling op de 
schoolgids gaat vervangen. We hebben er leuke reacties op gekregen. Uw opmerkingen en suggesties nemen we 
graag mee voor de kalender van het volgend jaar. De kalender komt (zonder foto’s) ook onze website te staan.  
Met een regelmaat van eens per 2 á 3 weken kunt u ook weer een nieuwe KW-krant tegemoet zien. Daarnaast 
communiceren we met u via de website, Social Schools en Facebook. We hopen u zo weer goed van de nodige 
informatie te voorzien. Als daar toch iets aan mankeert, vernemen we dat graag van u.  
 

Onderhoud schoolplein en tuin 
Een groep enthousiaste ouders heeft afgelopen zaterdag geholpen om het plein en de tuin weer netjes te maken. 
Hartelijk dank daarvoor! We hebben afgesproken om dat enkele keren per jaar te doen. Daarmee besparen we flink 
wat geld wat ons helpt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.     
 
Schoolreis 
Op 20 september gaan we met de groepen 3 t/m 7 op 
schoolreis naar het Plaswijckpark in Rotterdam waar de 
kinderen onder meer een spannende speurtocht met elkaar 
gaan beleven.  
De groepen 1, 2 en 8 zijn deze dag vrij. Groep 8 haalt dit 
later dit jaar wel weer in als zij op schoolkamp gaan.  
We hopen op een mooie zonnige dag met veel speelplezier. 
Er volgt nog een aparte informatiebrief over de schoolreis. 
Per abuis hebben we via mail en op papier 2 verschillende 
bedragen genoemd voor de schoolreis. De juiste prijs is 
€26,50.  
 

Gymnastiek 
Evenals vorig schooljaar worden de gymlessen op donderdag gegeven. In sommige gevallen is het niet de eigen 
leerkracht die de les verzorgt.  
Zoals gebruikelijk aan het begin van het schooljaar is er in de hal weer gelegenheid om  gymschoenen te ruilen.  
 
 

 



  

 

           

                                                    Basisschool “Koningin Wilhelmina” 
  

 

KW-KRANT 1 
Jaargang 32 

        6 september 2019 

 

Wilhelminaschool 

Willem de Zwijgersingel 220 

2805 BW Gouda 

T:  0182 51 37 46 

E: wilhelminaschool@d4w.nl 

www.d4w.nl/wilhelminaschool 

 

Deze school maakt deel uit van de Stichting P.C.P.O. ‘De Vier Windstreken’ 

 

DA COSTASCHOOL - DE EENDRAGT - DE GOEDE HERDERSCHOOL - DE MORGENSTER - DE NESSEVLIET  

DE REGENBOOG - DE WEGWIJZER - GOEJANVERWELLESCHOOL - IMMANUELSCHOOL   

KON. WILHELMINASCHOOL - PARK EN DIJK - PLASWIJCKSCHOOL - PRINSES BEATRIXSCHOOL - SJALOOMSCHOOL   

SMDB PRINS WILLEM-ALEXANDER - SMDB DE RANK - WESTERSCHOOL - WWW.D4W.NL  
 

 

 

 

Luizenpluis commissie  
Onze luizenpluis commissie heeft behoefte aan uitbreiding. Het is een taak die te overzien is 
en ons helpt om hoofdluisvrij te blijven. Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen 
met  Uschi Oudt, de moeder van Mika en Iris, die ook dit jaar voor de coördinatie wil zorgen.  
De data voor de controles zijn gepland in de kalender. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen 
op die dagen geen bewerkelijke  kapsels hebben? Dan kan de controle rustig en vlot 
verlopen.  
Als bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd worden de ouders/verzorgers persoonlijk 
geïnformeerd en wordt, via een email, aan alle ouders van de groep gevraagd om extra goed 
te controleren en te kammen met een speciale kam, die bij de drogist verkrijgbaar is.  

 
Uit het team 
Juf Daniëlle voelt zich veel beter dan vlak voor de vakantie. Wel blijft ze op de woensdag voorlopig nog thuis.  Juf 
Dinie vindt dat geen probleem, ze vindt het leuk om een dag in de week te vervangen.  
Ook juf Marjon is gelukkig weer voorzichtig aan het werk gegaan.  Ze wordt voorlopig nog wel volledig vervangen, 
door juf Renate en juf Louise. Marjon wil u zelf graag informeren:  
Beste ouders, weer even een berichtje om te vertellen hoe het met mij gaat. 
Voor de vakantie ben ik weer wat aan de slag gegaan op school. We hadden een geweldige afscheidsavond van 
groep 8 met de musical. Ik heb genoten om weer met de kinderen te werken en dacht: na de vakantie ga ik weer 
lekker voor de klas...  Dat was toch iets te optimistisch, want ik ben er nog niet. Het gaat goed, maar ik merk aan 
mijn lijf en hoofd dat ik tijd moet nemen voor herstel. Dat vind ik lastig, want ik wil echt goed starten op school. 
Daarom start ik met 2 uur per dag en ik begeleid dan groepjes kinderen. Het gaf me deze week een heel goed gevoel 
om weer onder de kinderen en collega's te zijn. Groet, Marjon.  

 
Brede School  
Door hier te klikken komt u op de website van Brede School. Onder het kopje activiteiten vindt u het 
programma voor Plaswijck/ Bloemendaal. 
 

Agenda:   
10 september  Informatieavond 
17 september  MR vergadering 
20 september  schoolreis groep 3 t/m 7. De groepen 1, 2 en 8 zijn vrij.  
26 september  voorlopig VO-advies groep 8 
2 oktober   start Kinderboekenweek 
9 oktober  sportdag 
18 oktober  studiedag team, extra vrije dag voor de kinderen 
19 t/m 25 oktober herfstvakantie 

 

We feliciteren Jaylias (6 sept) , Imre (14 sept), Suze (14 sept), 
Merel (15 sept), Niek (18 sept), Sophie (18 sept)  en Lana 
(19 sept) die de komende weken hun verjaardag vieren!  
 

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

