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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 van harte welkom! We hopen dat jullie je snel 
thuis zullen voelen op de Wilhelminaschool!  
 

Informatie avond 
Graag nodigen we u uit voor de digitale informatie avond die dinsdagavond gehouden wordt. De leerkrachten 
zullen u dan vertellen over het onderwijs en de organisatie in de groep. Voor de groepen 4 en 5 begint deze online 
bijeenkomst om 19.00 uur. Voor de groepen 6/7 en 7/8 is dat om 19.30 uur en de groepen 1/2 en 3 om 20.00 uur.  
Uiterlijk maandag ontvangt u van de leerkrachten een link waarmee u kunt inloggen. Vooraf aan deze 
informatieavond ontvangt u al de nodige informatie via de mail.  
U bent van harte welkom om digitaal aan te sluiten! 
 

Communicatie  
Deze week ontving u onze nieuwe schoolkalender met daarin de gebruikelijke jaarplanning. De kalender komt 
(zonder foto’s) ook op onze website te staan.  
Met een regelmaat van eens per 4 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.  
 

Kennismakingsgesprekken  

Vanaf maandag 14 september tot en met donderdag 17 september 

zullen er kennismakingsgesprekken gevoerd worden. Dit zijn ouder-

kind gesprekken, waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel 

zitten. Tijdens dit gesprek ligt de focus op de kennismaking met de 

leerkracht en uw kind en op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er 

wordt besproken wat van belang is voor de leerkracht om uw kind zo 

goed mogelijk te begeleiden. Voor uw kind is er ruimte voor inbreng 

en hij/zij heeft een groot aandeel in het gesprek. Mogelijke vragen 

kunnen zijn: waar ben je goed in? Hoe kan de juf of meester jou het beste helpen? Wat is je leukste vak op school? 

Vertel iets over jouw vakantie? Wat verwacht je van dit jaar? 

Daarnaast wordt er van u als ouder een inbreng gevraagd over wat goed gaat, wat kan beter en wat heeft uw kind 

nodig. Als voorbereiding voor dit gesprek willen we u vragen om, samen met uw kind, een ‘3-2-1tje’ in te vullen. Uw 

kind krijgt dit blad mee via de leerkracht in de week voorafgaand aan de gesprekken. Dit blad geeft mooie 

aanvullende informatie voor het ouder- en kindgesprek. We hopen op goede gesprekken met fijne kennismakingen 

en waardevolle informatie voor de leerkrachten! 

Het inschrijven voor deze gesprekken gaat dit jaar via Social Schools. Via de leerkracht(en) van uw kind krijgt u een 

mail met de uitnodiging om in te schrijven. Maakt u nog geen gebruik van Social Schools dan kunt u via de 

leerkracht of via Els (els.van.der.pool@d4w.nl) om een koppelcode vragen.   

mailto:els.van.der.pool@d4w.nl
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MR ouders stellen zich voor 
Beste ouders, 
Via deze weg willen we onszelf graag even aan jullie voorstellen als nieuwe MR-leden van de Wilhelminaschool. 
 
Rutger van den Bout (45); samen met Brenda en onze kinderen Stijn (groep 7) en Niek 
(groep 5) woon ik in Gouda. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als commercieel 
directeur bij Hoogvliet Supermarkten. Daarnaast heb ik een passie voor voetbal en ben ik 
actief als coach bij voetbalvereniging Olympia. Mijn tweede passie is lesgeven dit doe ik 
regelmatig in ons eigen bedrijf en een aantal keer per jaar geef ik gastcollege op de 
Haagse hoge school. Naast dit alles geniet ik uiteraard van ons gezin en de weekenden 
die we doorbrengen op ons vaste plekje in Chaam. 
 

Elsbeth Fraanje (41); ik woon samen met Hendrik en onze kinderen (Lise, groep 6) en 
Tommie (groep 3) alweer bijna 15 jaar in Gouda. Ik ben zelfstandig documentairemaker en 
probeer met mijn films mensen te laten nadenken over dingen waar we anders niet zo snel 
bij stil zouden staan. Maar wel altijd aan de hand van verhalen over mensen zoals u en ik. 
Films kijken doe ik ook graag, een mooie combi van werk & hobby ;-) Daarnaast 
ondernemen we als gezin vaak samen dingen, vooral in de natuur. Ook ben ik met 
regelmaat op het rugbyveld te vinden - voor de training van Tommie, of zelf als recreant in 
het damesteam. 
 

Met veel plezier starten we als MR-lid en kijken we uit naar de samenwerking met de overige MR-leden en de 
directie van school. Als MR hebben we een adviserende maar op enkele onderdelen ook een beslissende rol over 
het beleid van de school. Als er vragen zijn, schroom niet om ze te stellen of op een van ons af te stappen. 
 
Tot slot, bedankt voor de stemmen u kunt op ons rekenen. 
Rutger van den Bout en Elsbeth Fraanje 
 

Luizencontrole 
Vanwege de coronamaatregelen wordt er nog geen luizencontrole op school gedaan. 
We willen u vragen om uw zoon/dochter thuis regelmatig te controleren op 
eventuele luizen. Wanneer u luizen aantreft, horen wij dit ook graag als leerkrachten. 
We zullen dan de andere ouders oproepen om ook hun kinderen extra te controleren. 
Voor de overige maatregelen wat betreft corona wijzen we u graag op de extra KW 
krant van vrijdag 28 augustus 2020.  
 
 

Trakteren 
Verjaardagen kunnen gelukkig weer gewoon gevierd worden in de klas en de kinderen mogen ook weer de klassen 
rond. De traktaties bij voorkeur nog steeds graag voorverpakt. 
 
Schoolbrengweek 
Dit jaar is de schoolbrengweek van 14 t/m 18 september. De schoolbrengweek is er om aandacht te vragen voor 
het op de fiets of lopend naar school gaan. Dit is natuurlijk heel gezond en vaak ook nog heel gezellig, onderweg zie 
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je leuke dingen. Ieder kind ontvangt van de leerkracht een envelop met daarin 
een challenge. In de envelop zit een kalendertje waarop u samen met uw 
zoon(s) of dochter(s) kunt bijhouden met welk vervoersmiddel jullie naar school 
gaan. De challenge houdt in dat uw zoon(s) of dochter(s) een verhaaltje 
schrijven over wat ze onderweg naar school tegenkomen met een leuke foto 
erbij. Hiermee maken zij kans op twee bioscoopkaartjes.  
 

Daarnaast kunnen wij als school ook een uitvoering van de Magic Traffic Show winnen. Hiervoor moeten wij als 
school een mooie foto of een mooi filmpje insturen vóór 1 oktober 2020. Hebben jullie een mooie foto of een mooi 
filmpje gemaakt? Mail deze naar de groepsleerkracht.  
 
Sportdag 23 september 
Op woensdag 23 september 2020 wordt de sportdag van afgelopen schooljaar ingehaald. De examenkandidaten 
van MBO Rijnland krijgen dan alsnog de kans om hun examen goed af te ronden. We verwachten de kinderen om 
08.30 uur op het sportcomplex van Olympia (Bodegraafsestraatweg 52). Daar moeten de kinderen om 12.00 uur 
weer worden opgehaald. Er zijn geen mogelijkheden om de kinderen daar om te kleden. Het is fijn als de kinderen 
laagjes aan hebben zodat ze iets uit kunnen trekken wanneer ze het warm hebben. Mocht het die dag regenen dan 
is er een alternatief sportprogramma in sporthal Mammoet (voor de kleuters in het eigen speellokaal op school). 
Hier wordt u uiterlijk de dag van te voren over ingelicht. Graag het 10 uurtje voor deze dag gewoon meegeven en 
wellicht is het ook handig om uw zoon of dochter een extra flesje water mee te geven. De hele sportdag wordt 
georganiseerd door de studenten van MBO Rijnland waardoor er dit keer geen hulpouders nodig zijn.  
 
Agenda 
5 september:                    Schoolplein klusdag van 9:00 uur tot 12:00 uur 
8 september:                    Digitale informatieavond 
14 t/m 17 september:     Deze week kennismakingsgesprekken 
15 september:                  Vergadering MR 
15 en 17 september:       Adviesgesprekken groep 8 
18 september:                  Studiedag voor het team, kinderen zijn deze dag vrij! 
23 september:                  Sportdag: 08.30 op het veld van Olympia, 12.00 uur ophalen. 
19 t/m 23 oktober:          Herfstvakantie  
 
Jarigen 
 
 

 
 
 
 
 

De volgende KW krant verschijnt vrijdag 2 oktober! 

06 sep Jaylias  

14 sep Suze  

15 sep Merel  

18 sep Niek  

19 sep Lana  

25 sep Rick  

02 okt Brechje  
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Even voorstellen … 
Juf Daniëlle 

 
Groep 1/2 

Juf Edith 

 
Groep 3 

Juf Vanessa 

 
Groep 3 

Juf Marjon 

 
Groep 4 

 

Juf Dorien 

 
Groep 4 

Juf Lydia 

 
Groep 4 

Juf Joëlle 

 
Groep 5 

Juf Evelien 

 
Groep 5 

Juf Marlotte 

 
Groep 6/7 

Meester Jason 

 
Groep 7/8 

Juf Anne 

 
Onderwijsassistente 

Juf Marian 

 
Onderwijsassistente 

Juf Linda 

 
Intern begeleider 

Juf Louise 

 
MT-lid 

Juf Babette 

 
Directeur 

Abdel 

 
Conciërge 
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Nathalie 

 
Interieurverzorgster 

Els 

 
Administratie 
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