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Uit het team 
Deze week ontvangt u een extra KW-krant omdat we het fijn vinden u op de hoogte te brengen over de 
situatie op school nu Babette afwezig is. Zij is thuis en naar omstandigheden gaat het goed met haar. Ze 
moet heel veel rust houden, zodat haar lichaam goed kan herstellen. In haar gedachten is zij echter nog 
veel bezig met de Wilhelminaschool. Ze vindt het jammer dat zij niet verder kan gaan met de weg die we 
waren ingeslagen als school. Gelukkig is er een fijne en snelle oplossing gevonden in de interim directeur, 
Karin ter Horst. Zij zal zich in het volgende stukje aan u voorstellen. 
Namens Babette de hartelijke groeten voor u en de kinderen!  
Zoals u in de vorige KW-krant ook heeft kunnen lezen doen wij ons uiterste best om het onderwijs doorgang 
te laten vinden, ook als leerkrachten afwezig zijn. Tot nu toe lukt dit, wij hopen dat we dit zo met elkaar 
kunnen blijven opvangen.  
 
Even voorstellen: Karin ter Horst … 
Fijn om me even wat uitgebreider voor te kunnen stellen.  
Ik kom uit Woerden, ben 41 jaar en getrouwd met Jeroen. Wij hebben 2 
kinderen: Mark van 11 in groep 8 en Tessa van 12 in de 2e klas van het VO. 
Ik werk nu ruim 7 jaar als directeur op de Wegwijzer in Driebruggen. Daarvoor 
was ik 12 jaar leerkracht op de Prinses Beatrixschool in Bodegraven. Daar heb 
ik in vrijwel alle groepen les gegeven, ben IB-er geweest en MT-lid. 
Naast mijn werk als directeur ben ik voorzitter van de interne auditcommissie 
binnen de Vier Windstreken. Hiervoor bezoek ik met een kleine commissie 
scholen om te kijken hoe de onderwijskwaliteit is. Normaal gesproken had ik 
hiervoor de Koningin Wilhelminaschool dit najaar bezocht, maar dat loopt nu 
dus even anders! 
 
De komende tijd zal ik Babette dus vervangen. Ik ga mijn best doen om samen met het team zoveel 
mogelijk door te werken aan de ingezette lijn. Op woensdag en vrijdag ben ik in principe aanwezig op de 
KW en op maandag op de Plaswijckschool, maar soms misschien ook wat uurtjes nog op de KW.  
Praktische zaken zullen voorlopig gewoon door het MT (Louise) worden opgepakt en zij is ook het eerste 
aanspreekpunt. 
Ik hoop dat Babette gauw opknapt, maar in de tussentijd gaan we er het beste van maken! 
 
Karin ter Horst 
 
Corona update 
Via Social Schools heeft u een brief ontvangen vanuit het bestuur over hoe we omgaan met de maatregelen 
rondom corona. Het team en de Schoolraad denkt na over hoe vorm te geven aan het uitvallen van 
leerkrachten en het thuisonderwijs voor de leerlingen. We houden u hiervan op de hoogte.  
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Ouderbijdrage 
Er blijkt onduidelijkheid te zijn over wanneer de ouderbijdrage wordt geïnd. Dit zal eind oktober gebeuren. 
Na de herfstvakantie krijgt u hier een mail over. De vrijwillige ouderbijdrage is €32,50 per kind.   
 
Kinderboekenweek + boekenmarkt 
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een boekenmarkt. Helaas konden 
hier geen ouders bij zijn, maar voor de kinderen was het een succes! 

    
Ook dit jaar was 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! 
Heeft u nog kassabonnen thuis, wilt u deze inleveren bij de leerkracht? 
 
Boekfiets 
Woensdag is de Boekfiets geweest voor een bezoek aan groep 1/2 en groep 3. Bij de Boekfiets worden 
ouders en kinderen voorgelezen om te laten zien hoe leuk (voor)lezen is. De Boekfiets is een bakfiets 
gevuld met prentenboeken, spelletjes en een muziekinstallatie. Ouders en kinderen luisteren samen naar 
een spannend verhaal en doen achteraf een activiteit. Zo vergroten we het voorlees- en taalplezier van 
kinderen en ouders. Voor meer informatie zie: www.deboekfiets.nl. 
De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben genoten van het voorlezen! 
 

 
 
 

http://www.deboekfiets.nl/
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Trefwoord 
Het thema van Trefwoord is na de vakantie ‘strijden’. In dit thema denken de kinderen na over hoe je 
kunt omgaan met weerstanden, conflicten en tegengestelde belangen. Ze leren de vraag te stellen naar 
de zin en onzin van strijd. Ze ontdekken wat het betekent om winnaar of verliezer te zijn. En ze 
onderzoeken of en hoe een strijd mensen sterker kan maken. De Bijbelverhalen in dit thema gaan over 
Gideon.  
 

Agenda 
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 
 
21 oktober Jorum  
28 oktober Nine 
 
 
Nieuwe kinderen op de Wilhelminaschool 
 
Op 25 oktober wordt Ayiko 4 jaar en op 26 oktober Anna. En ja, dan mag je naar de basisschool. Welkom 
en heel veel plezier in groep 1/2. 
 

 
Volgt u ons ook al?! 
http://www.instagram.com/wilhelminaschool220/  
 
 

 

 
Fijne herfstvakantie! Tot maandag 26 oktober! 
De volgende KW-krant komt op 6 november uit.  
 
 

http://www.instagram.com/wilhelminaschool220/

