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In en rond de school
Dit wordt een hele andere maandbrief dan dat u van ons
gewend bent.
Momenteel is alles er op gericht om te proberen nog zoveel
mogelijk “gewoon” onderwijs te geven. Zaken als
sportdagen, avondvierdaagse, voorstellingen, schoolreisjes
etc. zijn helaas allemaal even niet belangrijk.

Agenda


Geen agenda-items

Wij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van
alles wat wij ondernemen via de site, facebook, e-mails en
Parro.
De meeste collega’s werken enkele uren op school om
filmpjes te maken en online les te geven en voor de rest
werken zij van uit huis.
De eerste week stond centraal met alles opstarten, u zoveel
mogelijk informeren, op korte termijn werk mee te geven en
het regelen van de opvang voor de cruciale beroepen.
De afgelopen week stond vooral in het teken om te kijken
hoe we met de bovenbouw zo snel mogelijk digitaal op
afstand aan de slag konden.
Wij gaan in de groepen 4 t/m 8 aan de slag met Google Meet
en Google Classroom.
Deze week zijn de groepen 7 en 8 samen met meester Chris
en juf Ingrid gestart met het daadwerkelijk lesgeven op
afstand. De eerste dagen zijn ondanks allerlei kinderziektes
hoopvol verlopen.
De komende week volgen de groep 5 en 6 en wellicht groep
4.Op deze wijze krijgen de kinderen wat meer structuur,
omdat ze op een vast tijdstip moeten inloggen en moeten
werken, hetgeen u wellicht een beetje ontlast.
De overige leerkrachten zullen de komende dagen ook
telefonisch contact met u opnemen van u te horen hoe een
en ander loopt.
Vervolg ‘in en rond de school’ 

In deze brief o.a.:
 Gratis typecursus!
 Handige website voor u!
 Kaarten en brieven

Volg ons ook op Facebook en nu ook op Instagram

…in en rond de school (vervolg)
Daarnaast hebben we voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 geregeld dat zij een online
typecursus kunnen volgen, zodat zij de komende weken op die wijze gratis een typediploma
kunnen halen. U leest daar verderop in de maandbrief meer over.
Want hoe goed we het ook proberen om te regelen, u heeft er baan bij…..
Daarnaast zien we ook wel welke enorme onzekerheden deze tijd voor iedereen met zich mee
brengt qua gezondheid, werk, inkomen etc.
Komende dinsdag komt er meer duidelijkheid vanuit de politiek en horen we hoe de komende
weken het e.e.a. gaat verlopen.
Wij waarderen het zeer dat iedereen zo meewerkt en ook willen we u van harte bedanken
voor alle goede wensen en bloemen die wij mochten ontvangen.
Wanneer u vragen heeft rond schoolwerk, opvang of wanneer er zorgen zijn over hoe u
bepaalde zaken moet regelen, dan kunt u altijd een mailtje sturen, een berichtje via Parro of
even bellen.

Project: “Hoe zit dat?”

Het is een nare tijd maar met elkaar kunnen we veel. Wij wensen u veel kracht en zegen!
Team van de Koningin Wilhelminaschool.

Concrete zaken

Omzien naar een
anderen….

Aanstaande dinsdag wordt bekend gemaakt

De vorige week zijn wij een actie gestart voor

of de scholen op maandag 6 april weer gaan
beginnen. Zaken waarbij grote groepen bij
elkaar komen zijn tot 1 juni niet toegestaan.
Dat betekent dat de sportdag, de
avondvierdaagse en de festiviteiten rond de
Koningsdag sowieso niet doorgaan. Andere
zaken als kamp en schoolreisjes worden later
bekeken.

de bewoners van Vlietstede en de Wilbert.
Al heel veel kinderen hebben hier gehoor aan
gegeven…. fijn!
Nog steeds kunnen de kinderen een kaart,
werkstuk, briefje of gedicht inleveren. De
bewoners van Vlietstede en de Wilbert zijn er
heel blij mee… en een tweede keer mag best!
Klik hieronder om het filmpje te zien…
https://youtu.be/7jauA5VH6Fk
Ook zijn er al aardig wat vuurwerkbrillen
ingeleverd, de zorg is er heel blij mee….

Typediploma voor gr. 5 t/m 8
Wij hebben een licentie gekocht waardoor uw kind(eren)
gratis een typediploma kunnen halen. Thuis kunnen zij
inloggen op de site via hun persoonlijke code waardoor ze
in een soort game- achtige omgeving komen, waar ze
snel leren blindtypen.
Dit is iets waar je je hele leven plezier van hebt, dus van harte
aanbevolen.
Normaal kost deze cursus rond de € 50,- maar omdat wij een
schoollicentie hebben gekocht kunt u er gratis gebruik van
maken!
Volgende week ontvangt u informatie omtrent de inloggegevens.

Een speciale website voor u!
De ICT juf, juf Elma heeft een speciale site gemaakt met daarop allerlei linken naar handige
sites voor ouders, maar vooral ook voor de kinderen.
Echt de moeite waard……. maak er gebruik van.
Toppers zijn o.a. team Talento. Op deze site staan allerlei creatieve cursussen rond muziek,
striptekenen, dansen etc..
Op de ouder pagina staat een link naar de verhalen van onze Godsdienstmethode Kind op
maandag. U kunt de verhalen die anders in de klas worden verteld samen met uw kind lezen.
Klik hier om op de site te komen:
http://pcborijnsburgonderwijsthuis.nl/

Pasen
Op vrijdag 10 april is het Goede vrijdag en zondag 12
en maandag 13 april is het Paasfeest en vieren we de
opstanding van de Here Jezus. Normaal gesproken
houden we vieringen in de onderbouw en bovenbouw
en is er op school een Paasmaaltijd.
Helaas kan het dit jaar allemaal niet, maar we proberen
het zo te organiseren dat dit niet ongemerkt voorbij
gaat. Juist nu is deze boodschap zo belangrijk, het feest
van een nieuw begin. U hoort van ons….

Geef een prentenboek cadeau!

De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau
heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te
laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun
krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op
een toegankelijke manier beschikbaar te maken.

top 10

Sportdag 2020

Woeste Willem is een heumerige en mopperende zeerover, maar
hij sluit vriendschap met het jongetje Frank. Aan hem vertelt hij al
zijn avonturen. Dan blijkt dat Woeste Willen eigenlijk helemaal zo
woest niet is. Een geweldig boek voor jong en oud……
Het boek is niet nieuw want het verscheen al in 1992. Het is
gemaakt door Ingrid en Dieter Schubert. Zij maken samen al 40 jaar
prechtige prentenboeken o.z. Er ligt een krokodil onder mijn bed en
Platvoetje.

Gebedsgroep

Van de ouders van de gebedsgroep ontvingen we de volgende bemoediging:
Stil mijn ziel, wees stil
en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen

Team van de Wilhelminaschool
Wij als team wensen u heel veel sterkte in deze lastige tijd, op elkaars lip zitten, niet kunnen
doen wat je wilt, kinderen thuis, hoe gaat het met onze gezondheid en vaak grote zorgen
over de toekomst, uw baan, het bedrijf.
Wij kunnen niet alles en werken hard om er te zijn voor de kinderen, ook kunnen we niet alles
oplossen, maar wanneer wij iets voor u of uw kinderen kunnen betekenen dan horen we dat
graag!
Team van de Wilhelminaschool Rijnsburg.

Tip!
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Volg ons ook op Facebook en Instagram!

