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Agenda december 
 

3 december - weekopening OB 

4 december    - alle hulppieten kunnen hun surprises naar school brengen 

    van 17.00 - 17.30 uur 

5 december    - Sintviering 

 - gebedsgroep bijeenkomst vanaf 8.30 uur; Kleipettenlaan 290 

6 december   - JGT spreekuur 14.15 uur 

7 december - crea bovenbouw 

14 december - crea bovenbouw 

18 december - weekopening OB 

20 december - speelgoedmiddag kleuters 

  - ’s avonds kerstwandeling/viering op school 

21 december   - ‘s morgens school, daarna kerstvakantie. 

22 december tot en met 4 januari - kerstvakantie. 

7 januari          - studiedag vereniging PCBO alle leerlingen zijn vrij 

8 januari        -  eerste schooldag en nieuwe maandbrief 

 

In en rond de school 
 

Op donderdag 8 november was het groot feest op school. Die dag hebben we gevierd dat 

juf Joke en juf Marleen beide 25 jaar werkzaam waren in het onderwijs. 

Circus op school heeft samen met de kinderen en de collega’s er een fijne dag van 

gemaakt. Fijn was het dat we ’s middag “gewoon” buiten in het zonnetje de voorstelling 

konden houden. Leuk dat er zoveel ouders waren. 

Alle ouders die geholpen hebben enorm bedankt!!! 

Alle foto’s zijn op de website te bewonderen……. 

 

 
 

 

Juf Natascha heeft een kleine operatie ondergaan, hierdoor mag zij de komende weken 

niet werken. Op maandag staat juf Barbara voor groep 6 en op dinsdag meester Albert 

Heus. 

 

Meneer Cor mag alleen ‘s middags werken, gelukkig worden we geholpen door mevr. 

Marian Klein. 



Sinterklaas zoekt vrouw 
 

Deze periode staat natuurlijk in het teken van Sinterklaas en zijn Pieten.  

Heeft u al een brief gestuurd aan de Sint?? 

Via face-book en de website kunt u ons eigen sinterklaas 

journaal volgen. De eerste filmpjes zijn te zien door op de 

onderstaande linken te klikken. 

 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelmin

a-Sint-Journaal-1 

 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelmin

a-Sintjournaal--2 

 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelmin

aschool-Sint-3 

 

Volg de rest de komende dagen op de website of facebook……. 

 Op 4 december tussen 17.00 – 17.30 uur kunnen de hulppieten  hun surprise naar 

school brengen. 

 

Op 5 december willen we de Sint natuurlijk weer op school ontvangen. U bent van harte 

welkom om 8.30 uur, wanneer we de Sint op het plein zullen ontvangen. Om de 

verhaallijn te snappen moet u wel alle filmpjes van “Sint zoekt vrouw” bekeken hebben. 

Ook de komende dagen volgen er nog nieuwe filmpjes. 

 

December 
 

Natuurlijk branden we de periode voor de kerst kaarsjes in de klas. De kinderen mogen 

echter niet zelf kaarsen meenemen, maar krijgen van school een waxine lichtje in een 

potje, dit in verband met de brandveiligheid. 
 

Het is weer de laatste maand van het jaar, de tijd van vuurwerk etc. Het is op school 

streng verboden om vuurwerk af te steken. Wanneer wij vuurwerk zien, dan pakken wij 

het af en melden de kinderen aan bij bureau Halt. 
 

Alle foto’s van allerlei zaken (sint etc.) kunt u de komende periode zien op de website: 

   http://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/ 

Verbouwing 

De afgelopen weken is er boven hard gewerkt in 

het computerlokaal. Er is een extra ruimte 

gemaakt voor juf Marianne. Daarnaast zal er de 

komende weken een keukenblok worden 

geplaatst. Het computerlokaal zal de komende 

periode langzaam omgetoverd worden in een 

handenarbeid/techniek lokaal omdat de 

computers steeds minder gebruikt gaan worden 

i.v.m. de chroombooks en de Ipads die we 

hebben. 

 

 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelmina-Sint-Journaal-1
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelmina-Sint-Journaal-1
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelmina-Sintjournaal--2
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelmina-Sintjournaal--2
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelminaschool-Sint-3
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Wilhelminaschool-Sint-3


kerstversiering 
 

De weken voor het kerstfeest willen wij de school natuurlijk gezellig 

aankleden met verlichting etc. Wanneer u nog leuke kerstversiering 

hebt staan die u niet meer gebruikt en die leuk in de school zouden 

staan of hangen dan doet u ons daarmee een groot plezier…..  

Zaken die wij niet gebruiken of kunnen gebruiken brengen wij naar de 

kringloop in Katwijk. 

Gevraagd 

 

We hebben heel wat potjes nodig voor de waxinelichtjes in de klas.  Dus heeft u nog 

babyvoeding potjes over, wilt u ze dan alstublieft schoon meegeven….  

 

Theo van Zuijlen genomineerd! 
Op woensdag 21 november kwam Theo van 

Zuijlen niets vermoedend op school om te 

overleggen over het nieuwe Sintjournaal van de 

Koningin Wilhelminaschool. Plotseling kwam er 

een vertegenwoordiger van Welzijnskwartier 

binnen en overhandigde hem de nominatie van 

vrijwilliger van het jaar in de gemeente Katwijk. 

Theo was natuurlijk de grote man achter onze film 

Metis, doet ook veel voor de organisatie Blind 

voor “’én dag en is betrokken bij allerlei zaken bij 

RTV Katwijk. 

 

Op vrijdagavond 7 december wordt op een bijeenkomst in de Voorhof bekend gemaakt of 

Theo ook daadwerkelijk de Vrijwilliger van het jaar wordt….. 

Theo van harte gefeliciteerd en namens de Wilhelminaschool is er maar één potentiële 

winnaar!!! 

 

Verkeerssituatie rond school 
De donkere dagen zijn weer 

aangebroken, helaas zien we 

veel kinderen nog naar school 

komen zonder een goede 

verlichting, wilt u er zorg voor 

dragen dat dit in orde komt. 

Omdat het weer wat slechter 

wordt worden veel kinderen met 

de auto gebracht, dit komt de 

verkeerssituatie op het 

burgemeester Koomansplein 

niet ten goede.  

Voor uw eigen veiligheid en vooral die van de kinderen, u kunt altijd gebruik maken van 

het parkeerterrein achter de Burgt. Het is even lopen, maar het komt de veiligheid van 

de kinderen ten goede. 

 

 

Ouderbijdrage 

Veel ouders hebben de afgelopen periode de ouderbijdrage en het geld voor de overblijf 

betaald. Wanneer u nog niet betaald heeft kunt u dit alsnog overmaken of de komende 



week betalen bij leden van de ouderraad op de rapportavonden. 

De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar in de hele vereniging vastgesteld op 

  € 32,- voor het eerste kind per gezin  

  voor 2 kinderen € 57,50 

  voor 3 kinderen € 82,50 

  voor 4 kinderen  € 108,- .  

De bijdrage voor de overblijf bedraagt € 50, per leerling. 

 

U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de 

naam van uw kind(eren) en de groep. 

Ook het geld voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt u al overmaken naar de 

bovenstaande bankrekening o.v.v. de naam van uw kind en de groep.  

De kosten bedragen 

groep 1 € 10,-  een locatie in de buurt 

groep 2 en 3 € 25,-   Blijdorp in Rotterdam 

groep 4 en 5 € 24,- Plaswijck in Rotterdam 

groep 6 en 7 € 16,-   Duinrell 

groep 8 € 105,-. Kamp in Otterlo 

 
 
 
Inschrijving van nieuwe 
leerlingen:  
 

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor 

het nieuwe cursusjaar 2018 -2019 of 2019 

- 2020, kunt u bij meester Albert Heus een 

inschrijfformulier ophalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerstviering 
 

Op donderdag 20 december vieren wij met alle groepen ‘s 

avonds het kerstfeest in de vorm van een kerstwandeling 

rond de school. Het moet  echter wel redelijk weer zijn om 

deze wandeling te maken. 

Mocht het te slecht weer zijn dan vieren we het kerstfeest 

“gewoon” in de klas en wordt de wandeling uitgesteld tot 

volgend jaar. 

Nadere informatie volgt…. 

 

Kerstkaarten 

De voorgaande jaren is er in sommige groepen de “gewoonte” ontstaan om elkaar een 

kerstkaart te geven en deze op school uit te delen. Wij hebben vorig jaar besloten om dit 

niet meer te doen omdat: 



- Niet altijd krijgen alle kinderen een kerstkaart waardoor kinderen zich 

buitengesloten voelen 

- Er ontstaat bijna een “verplichting” om hier aan mee te doen 

- In sommige groepen zijn we per dag veel onderwijstijd kwijt om deze kaarten uit 

te delen. 

Dus wanneer uw kind iemand een kaartje wilt geven, leuk maar stuur hem op of bezorg 

het buiten school…. 

Team van de koningin Wilhelminaschool 

 

Godsdienstrooster   
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde houden. Daarom 

moesten Jozef en Maria op weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling wist de keizer 

precies hoeveel burgers er in zijn land woonden en hoeveel belasting hij kon vragen. 

Maar toch werd niet iedereen geteld: Slaven telden niet mee, en vrouwen alleen als 

echtgenote van hun man. Dat roept de vraag op: Wie telt mee en wie niet? 

Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog mensen onderweg. Aan de grenzen van Europa 

laten vluchtelingen hun naam op een lijst zetten. Ze weten vaak niet op welke lijst ze 

terecht komen – de lijst van mensen die mogen blijven, of van mensen die terug moeten. 

Ook voor deze mensen is de vraag: Wie telt mee en wie niet? 

Het thema van Kind op Maandag is in de weken voor kerst: Tel je mee? We gaan met de 

kinderen uitgebreid tellen. Vier kaarsen voor advent, het aantal dagen tot kerst, het 

aantal kinderen in de klas en het aantal inwoners van jouw eigen huis – je kunt blijven 

tellen. Maar we werken het thema ook symbolisch uit, door het met kinderen te hebben 

over meetellen en niet meetellen.  

 

Bij Kind op Maandag is een speciaal 

prentenboek gemaakt rond dit thema. Het 

gaat over meneer Exactus, die in Betlehem 

alle mensen moet tellen. Maar of hij echt 

iedereen geteld heeft…? 

Week 49 – Tel je mee: Lucas 1: 5-56  

Elk jaar brengen mensen in de tempel een 

offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie 

mag dat cadeau geven? Het lot wijst 

Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog 

groter als in de tempel een engel aan hem 

verschijnt die zegt dat hij een zoon zal 

krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een 

engel: Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus. 

 

Week 50 - Alles plus één Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a  
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid 
en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël 
compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van koning David. 

https://www.kindopmaandag.nl/index.php?eID=dumpFile&t=p&p=49742&token=b0492502932a833426a2f0a75302f0abd2b0bb30
https://www.kindopmaandag.nl/index.php?eID=dumpFile&t=p&p=49742&token=b0492502932a833426a2f0a75302f0abd2b0bb30


Week 51 – Ontelbaar Lucas 2: 1-20  

De keizer houdt een volkstelling: Alle 

mensen in zijn land moeten geteld worden. 

Precies als hij klaar is met tellen, laat God 

een kind geboren worden. Dat kind telt voor 

de keizer misschien nog niet mee, maar hij 

zal de wereld veranderen. 

 

Beste ouders, verzorgers, 
Mijn naam is Mike Heemskerk, ik ben 20 

jaar oud en ik woon zelf ook in Rijnsburg. Ik 

ben een gemotiveerd, geïnteresseerd, sociaal en vrolijk persoon. Na een vierjarige 

opleiding sport en bewegen ben ik dit schooljaar begonnen met de opleiding Pedagogiek 

aan de Haagse Hogeschool. Tijdens deze opleiding verdiep ik me in de opvoeding, de 

relatie tussen kind en opvoeders, gedrag van een kind enz. Ik volg vakken als 

pedagogiek, filosofie, sociologie en psychologie. Naast de lessen op school is een stage 

onderdeel van het eerste jaar. Recent ben ik gestart met mijn stageperiode op de 

Wilhelminaschool. Ik loop stage bij juf Marleen op de donderdag in de functie van Intern 

begeleider waarbij ik onder andere individuele begeleiding en groepsbegeleiding zal 

verzorgen. Als hbo-student mag u van mij verwachten dat ik mij professioneel zal 

opstellen en dat persoonlijke informatie als vertrouwelijk zal worden beschouwd. Ik heb 

al met verschillende kinderen gesprekjes gevoerd en opdracht gemaakt, ik heb het 
ontzettend naar mijn zin! 

 

Kerkwandeling kerk 
Op vrijdag 14 december zal er weer een 

Kerstwandeling georganiseerd worden. Het initiatief 

hiervoor is genomen door de Protestantse Kerk 

Rijnsburg en is al enige jaren een groot succes. De 

wandeling start vanaf het plein van de Julianaschool 

aan de Poel. En gaat via de wijk Westerhaghe en Plan 

de Hoek. Tussen 18.30 en 19.15 uur kun je 

vertrekken. Omdat parkeren aan de Poel lastig is, 

vraagt de organisatie of u met de fiets of lopend wil 

komen. Fietsen kunnen op het schoolplein van het 

Wellant College worden gestald. Vanaf daar is het 2 

minuutjes lopen naar de start op het plein van de 

Julianaschool. 

De wandeling vertelt het Kerstverhaal in stukjes. Zo zie je Jozef aan het werk en natuurlijk de 

stal waar het kindje Jezus is geboren. Onderweg is er op diverse plaatsen muziek te 

beluisteren en kunnen er marshmallows worden geroosterd. Ook zijn de herders weer 

aanwezig.  

De wandeling duurt een klein uurtje en is geschikt voor jong en oud. Ben je wel of niet 

bekend met het Kerstverhaal of niet, de wandeling is voor iedereen. Neem een vriendje of 



vriendinnetje mee, maar ook mogen opa en oma natuurlijk meewandelen. Met een lampion 

of een zaklantaarn kunnen de kinderen de weg nog beter vinden.  

Aan het einde van de wandeling is er gelegenheid om even na te praten op het plein van de 

Julianaschool met een kopje koffie of thee. Natuurlijk wordt er ook aan de kinderen gedacht. 

De wandeling is gratis, maar er mocht u iets willen doneren, dan kan dat in de daarvoor 

aanwezige bus. Kom je ook mee wandelen? 

 

 


