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2019-2020 
We kijken met plezier en voldoening terug op een mooie decembermaand waarbij we veel hulp en betrokkenheid 
ouders hebben ervaren. Hartelijk dank daarvoor! We wensen alle kinderen, ouders en andere betrokkenen bij de 
Wilhelminaschool een mooi en voorspoedig 2020! 
 
Directiewisseling 
Het wordt voor mij een bijzonder jaar, 31 maart zal mijn laatste werkdag zijn op de Wilhelminaschool en de 
Plaswijckschool. Gelukkig mocht ik u vlak voor de Kerstvakantie vertellen dat Babette de Vries is benoemd tot 
directeur van de beide scholen. U kunt haar de komende weken al treffen op school, want we nemen ruim de tijd 
voor de overdracht. Zo was zij gisteren al bij het eerste teamoverleg van dit jaar. Ik geef haar natuurlijk graag even 
de ruimte om zich aan u voor te stellen. 
 
Johan Moen 
 
Graag wil ik mij nu alvast een beetje voorstellen, zodat jullie weten wie vanaf 1 

maart de nieuwe directeur is. Mijn naam is Babette de Vries, ben 49 jaar en 

samen met mijn man en kinderen woon ik in Gouda. Sinds 2008 werk ik op de 

Plaswijckschool. Eerst als leerkracht en intern begeleider en de afgelopen jaren 

als MT lid. De eerste jaren van mijn loopbaan heb ik als maatschappelijk werker 

gewerkt, maar in 2006 heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Een keuze 

waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb. Het plezier met de 

kinderen, het contact met ouders en samen met een team werken aan goed 

onderwijs, zorgen ervoor dat ik elke dag met veel energie aan het werk ga. Ik kijk 

uit naar de samenwerking op de Wilhelminaschool. Ik heb mooie verhalen over 

de school gehoord en heb dan ook veel zin om leerlingen, ouders en team te 

leren kennen. Wellicht komen we elkaar de komende weken al een keer tegen 

en anders zou ik zeggen; tot ziens in maart.  

Babette de Vries 

Team 
We konden na de vakantie gelukkig weer met een volledige bezetting van start. Maar we houden wel ons hart vast 
voor de komende periode. Er zijn op dit moment bijna geen vervangers beschikbaar. Alle mensen met een aanstelling 
in onze vervangingspool zijn ingezet en op meerdere Goudse scholen worden klassen naar huis gestuurd.  We kunnen 
in geval van ziekte niet uitsluiten dat dit ook op de Wilhelminaschool gaat gebeuren. Uiteraard zullen we dan altijd 
eerst contact met u opnemen, via mail en social schools.  
Het goede nieuws is dat juf Marjon en juf Daniëlle weer stapjes zetten op het pad van re-integratie. Dat gebeurt op 
dit moment nog niet in de klas. Maar het is fijn om hen af en toe weer bij ons op school te hebben!  

 
Half negen  
Het is in deze donkere tijd van het jaar natuurlijk wel eens moeilijk om ’s morgens op tijd op school 
te zijn. Toch willen we graag met ouders en kinderen afspreken om op tijd te zijn (en op tijd 
afscheid te nemen….) zodat de lessen echt om 8.30 uur kunnen beginnen.  
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IJspret bij het oude stadhuis 
Met veel plezier hebben de kinderen afgelopen week kunnen schaatsen bij 
het stadhuis. Het doet wel een beetje denken aan oude schilderijen van 
strenge winters…..  
De kinderen hebben een voucher meegekregen om dit weekend nog een 
keer gratis te komen schaatsen!  

 
Staking? 
De vakbonden roepen op tot een landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 
januari. We hebben als team uitgebreid gesproken over de argumenten:  
“Er ligt nu toch een mooie CAO”, zegt de één. Terwijl een ander vindt dat het nu om structurele verbeteringen in 
het onderwijs gaat en kiezen voor een baan in het onderwijs moet weer een aantrekkelijke keuze worden als je van 
het voortgezet onderwijs komt. We zijn er als team nog niet helemaal uit, temeer daar we het bestuursstandpunt 
nog niet precies kennen. We verwachten u komende week te kunnen melden wat het personeel van de 
Wilhelminaschool gaat doen op 30 en 31 januari.   
 
Voorleesontbijt    
De Nationale Voorleesdagen gaan elk jaar van start met het voorleesontbijt op de basisschool. Wij doen ook weer 
mee op 22 januari. De kinderen mogen deze dag in pyjama op school komen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 
gaan die ochtend voorlezen aan de groepen 1 t/m 4. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen een prentenboek 
van thuis meenemen om aan de andere kinderen voor te lezen. Wilt u dit prentenboek al eerder mee naar school 
geven, zodat de kinderen ermee kunnen oefenen?  

Schoolarts 
Deze maand zullen de kinderen van groep 2 opgeroepen worden voor een bezoek aan de schoolarts en haar 
assistente. Deze bezoeken vinden plaats in het GGD gebouw, Thorbeckelaan 5. Ze hebben zich afgelopen dinsdag in 
de groep voorgesteld aan de kinderen, zodat de kinderen weten wie het zijn en wat ze gaan doen. De schoolarts 
controleert lengte en gewicht, let op de spraak, houding en motoriek, controleert of je kind goed hoort en ziet en 
gaat meestal na of je kind mogelijk kleurenblind is. Mocht uw kind in groep 3 zitten en vorig jaar geen oproep hebben 
gehad, dan kunt u dit doorgeven aan de intern begeleider, Linda Bron. Zij regelt dan dat uw kind alsnog opgeroepen 
wordt. De kinderen van groep 7 zijn in maart aan de beurt.  

 
Typen   
Het merendeel van de kinderen dat vorig jaar in groep 5 gestart is met typeles heeft inmiddels het 
diploma gehaald. De kinderen die daar nog niet in geslaagd kunnen nog een herkansing krijgen als we 

met kinderen én ouders kunnen afspreken dat ze echt goed hun best gaan doen om het diploma te halen. Ouders 
die dit willen en die hun kinderen daarbij gaan ondersteunen, verzoeken we dat aan meester Johan te melden, 
mondeling, telefonisch of per mail. 
Deze week ontvingen de kinderen van de huidige groep 5 informatie en een inschrijfformulier voor de typeles die zij 
dit jaar gaan volgen. De basiscursus doen alle kinderen op kosten van de school. We adviseren ouders/verzorgers om 
daarnaast in te schrijven voor de aanvullende online begeleiding (kosten: €30,-). We hebben afgelopen jaar gemerkt 
hoe belangrijk het is dat een “coach” de kinderen begeleidt en stimuleert. Die rol kunnen ouders natuurlijk ook zelf 
op zich nemen, maar dat vereist wel wat discipline. We willen alle inschrijfformulieren graag uiterlijk 20 januari weer 
terug hebben. Kort daarna gaat de cursus van start.   
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Sociaal maatschappelijk werk 
Vanaf 21 januari gaat Anita Prinsen, onze nieuwe schoolmaatschappelijk werker bij ons aan de slag. We heten haar 
van hart welkom! Hieronder stelt Anita zich aan u voor.    
 

Even voorstellen 

 

Beste ouders. Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Anita Prinsen. Vanuit 

Kwadraad ben ik op verschillende basisscholen werkzaam als 

schoolmaatschappelijk werker. Per 1 september 2019 heb ik de werkzaamheden 

overgenomen van Jessica Wijsman, die de afgelopen jaren als 

schoolmaatschappelijk werker verbonden was aan de Koningin Wilhelminaschool. 

Graag wil ik het Schoolmaatschappelijk werk nog eens onder uw aandacht brengen. 

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar 

oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de 

thuissituatie. Graag denk ik met u en met school mee hoe het met uw kind beter kan gaan. Waar stagneert 

het? Maar vooral ook: waar zitten de krachten en mogelijkheden van uw kind? En hoe kan iedereen die 

betrokken is  bij het kind helpen bij de oplossing? 

Een schoolmaatschappelijk werker geeft o.a. ondersteuning bij: 

• Opvoedingsvragen  

• Vragen over de ontwikkeling van het kind 

• Echtscheidingsproblematiek 

• Verwerkingsproblemen bij bijv. ziekte of overlijden 

• Gedragsproblemen 

• Problemen in de omgang met andere kinderen, bijv. pesten, contact maken/houden, boosheid 

• Vragen/problemen rondom weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden, overgevoeligheid,….. 

Soms vinden ouders en school het prettig als ik een kind of ouders een tijdje ondersteun met gesprekken. 

Een andere keer is er meer hulp nodig en bespreek ik met ouders hoe we dit het beste kunnen inzetten. 

Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Alles wat u of uw kind met een schoolmaatschappelijk werker bespreekt is vertrouwelijk. Een 

schoolmaatschappelijk werker zal daarom nooit zonder overleg met ouders (en kind) de zaken met derden 

bespreken. Het belang van het kind staat bij het schoolmaatschappelijk werk altijd centraal.  

Als u met mij in gesprek wilt kunt u mij bereiken via de leerkracht of de intern begeleider: Linda Bron 

linda.bron@d4w.nl Zij zorgt dat de aanmelding bij het schoolmaatschappelijk werk terecht komt. U kunt 

natuurlijk ook zelf contact met mij opnemen. Ik houd dit schooljaar een aantal keer een inloopspreekuur. 

De data hiervoor kunt u vinden in de nieuwsbrief van de school. Tot 1 maart 2020 zou het kunnen zijn dat 

u naast mij ook mijn stagiaire Sara Kastelein aantreft, en wij samen met u mee kunnen denken.  

 

Wellicht tot ziens!  

 

Hartelijke groet, Anita Prinsen 

mailto:linda.bron@d4w.nl
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Trefwoord  
Wat maakt dat mensen zich soms ongelukkig voelen? En hoe ga je om met domme pech of 
met armoede, met verdriet en ziekte, of met het gevoel dat je te kort schiet. Hoe reageer je 
op al die “ongelukkigheid” in het leven? Deze vragen bespreken we met de kinderen aan de 
hand van bijbelverhalen die we vertellen, zoals over de zieke man die op de Sabbatdag door 
Jezus genezen wordt (Marcus 3, 1-6)  

Agenda: 
13 januari: vergadering medezeggenschapsraad 
20 januari:  schone-school bijeenkomst met ouders van gr. 1 t/m 3 aanvang 19 uur. Informatie bij juf Edith 
22 januari:  voorleesontbijt 
12 februari:   eerste rapport, met aansluitend die week 10-minutengesprekken waar u op kunt intekenen 
20 februari: adviesgesprekken groep 8 
 

 
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 wensen de kinderen die de komende tijd jarig zijn een hele 
fijne verjaardag!     
Eva uit groep 5 op 15-1 en David uit groep 2/3 op 17 januari.   
  
 
Nieuw op onze school:  
Noud, Emily en Lisa zijn drie nieuwe kinderen in groep 1/2. Fijn dat jullie nu bij ons op 
school zitten! We hopen dat jullie een fijne tijd krijgen op de Wilhelminaschool.  
 
 

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

