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Corona 
We hebben als school niet zoveel toe te voegen aan het onderwerp dat momenteel de gemoederen beheerst. We proberen 
(letterlijk en figuurlijk) het hoofd koel te houden door vast te houden aan de preventieve maatregelen die al eerder getroffen 
zijn. Daarnaast sluiten we ons uiteraard aan bij het beleid van de overheid en van ons bestuur:   
 
Overheidsbeleid:  
Tot nader orde geldt dat de scholen niet gesloten worden. Dit besluit is genomen omdat: 
- er relatief minder besmettingen zijn 
- scholen minder internationaal georiënteerd zijn 
- jongeren minder risico’s lopen 
- sluiting draagt weinig bij aan de bestrijding van de crisis en het effect van sluiten van scholen 
is ontwrichtend voor de maatschappij.   
 
D4W beleid:  
De scholen van de Vier Windstreken volgen uiteraard de aanwijzingen uit Den Haag. Enkele afspraken die door ons bestuur 
met de medewerkers van D4W gecommuniceerd zijn:  
- De scholen blijven open 
- Kinderen die verkoudheidsklachten hebben blijven thuis, ook als zij geen verhoging hebben 
- Evenementen waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn, worden afgelast  
- Thuiswerken is in het onderwijs vooralsnog geen optie (hoewel leveranciers mogelijkheden voor (t)huiswerk voorbereiden).  
 
Schoolbeleid:  
- Als kinderen verkouden zijn, keelpijn hebben of hoesten of niezen, kunnen ze dus niet op school komen. Als deze klachten 
onder schooltijd ontstaan, bellen we de ouders op om de kinderen op te komen halen.   
- Voor ons op de Wilhelminaschool betekent één en ander dat we helaas de inloopavond bij het kunstproject moeten afgelasten. 
We hopen u op allerlei andere manieren te laten zien hoe kunstzinnig de kinderen zijn en hoe hard er aan dit thema gewerkt 
wordt. Wellicht kunnen we later dit jaar nog een keer een inloopavond organiseren.    
- Ook de wijk begroetingsdag op 18 maart wordt ook afgelast 
- We zetten ’s morgens de deur van de school wat langer open, zodat u en de kinderen gelegenheid hebben om wat meer 
gespreid binnen te komen. De deur gaat om 8.20 uur open en om 8.40 uur willen we echt kunnen beginnen met de lessen.  
 
We gaan wél klussen op 14 maart.  
Het is natuurlijk goed te begrijpen dat de landelijke organisatie van NL-DOET mensen geen risico’s wil laten lopen. Temeer als je 
bedenkt dat NL-DOET ook georganiseerd wordt bij instellingen in de zorg, zoals verpleeghuizen.   
Maar wij willen aanstaande zaterdag (met minder dan 100 mensen!) de schoolplein klusdag wel graag door laten gaan.  We 
hebben houtsnippers besteld en nieuwe struikjes en we hebben verschillende werkzaamheden gepland waarbij we naar ons 
idee geen risico lopen op verspreiding van het virus.  
We vinden het erg fijn als u van de partij bent op 14 maart! We beginnen om 8.30 uur. U bent natuurlijk ook welkom als u pas 
later op de ochtend kunt aansluiten, of juist eerder weer weg moet. De kinderen kunnen gewoon meekomen. Wij zorgen voor 
koffie, thee en limonade met iets lekkers.  
Om u een indruk te geven van de werkzaamheden:  
- Nieuwe ligusterstruikjes planten in plaats van de dode buxusstruikjes 
- Repareren/opknappen van de evenwichtsbalk en de tribune 
- Het recht leggen van scheefgezakte tegels 
- Het verdelen van houtsnippers in de voortuin 
- In het gebouw willen we een bibliotheekruimte maken in de kleine instructiekamer tegenover groep 1/2. 
- Ophangen van dispensers voor papieren handdoeken 
 
Dus graag tot morgen! 
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Kennismaken 
Mijn eerste twee weken op de Koningin Wilhelminaschool zitten erop. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik deze weken als zeer positief heb ervaren. Het team heeft mij een warm welkom gegeven. Fijn 
om al wat ouders gesproken te hebben (al is het wat vreemd kennismaken in deze tijd waarin je elkaar 
beter geen handen kan geven) en ook om alle groepen af te gaan om kennis te maken met de 
kinderen. De maand maart gebruik ik om van Johan een goede overdracht te krijgen, de verhalen van 
de leerkrachten te horen en te kijken hoe het gaat op school. Alles wat ik zie en hoor geeft mij veel 
energie om straks samen met het team, leerlingen en ouders aan de slag te gaan. 
 
De schoolwas 
We maken voortaan geen gebruik meer van de hulp van ouders voor het wassen van handdoeken, vaatdoekjes e.d.  De school 
heeft een wasmachine en droger aangeschaft. We bedanken de vele ouders die dit de afgelopen jaren zo trouw gedaan hebben!  
  

Trefwoord 
We spreken met de kinderen over het thema verbondenheid. Wat dat betekent, merk je goed op een 
school als de Wilhelminaschool. Maar ook in de wereld buiten de school: de zorg om een ander die 
dichtbij je is, of binnen een groep, binnen een volk. En ook als wereldburger mag je je verbonden 
voelen met je medemens.    
In de Bijbelverhalen gaat het over Jezus die zich verbonden toont met verwarde mensen en een 
lamme op een draagbed. Mensen voor wie de deelname aan de gemeenschap niet vanzelfsprekend 
is. Hij geeft hen in Gods naam, weer nieuw perspectief.  
 

Agenda: 
14 maart:   NL-doet niet meer…... Maar we gaan wel gewoon klussen.  
18 maart:   Wijk begroetingsdag: afgelast 
26 maart:   Kijkavond kunstproject: afgelast 
9 april:   Paasviering 
10 t/m 13 april:  Paasvakantie 
27 april t/m 1 mei:  Meivakantie (2 hele weken)  
1 t/m 5 juni:   Pinkstervakantie (hele week)  
 
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!     
 

14 maart: Vico, groep 7/8, 16 maart: Siem, groep 2/3, 
21 maart: Iris, groep 4, 24 maart: Joshua, groep 4,  
25 maart: Virgil, groep 4, 27 maart: Tommie groep 2/3,  
28 maart Teye groep 7/8.   
    

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

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

