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Agenda januari 
 

7 januari - studiedag PCBO, alle kinderen zijn vrij 

9 januari - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,     

11 januari - laatste dag inleveren rapport 

14 januari - weekopening OB 

15 januari - spreekuur JGT van 8.30 – 9.00 uur 

17 januari - bijeenkomst ouders 0 groep 

18 januari - crea bovenbouw 

  - bijeenkomst ouderraad 

22 januari - gastles kunstmenu groep 3 en 4 

25 januari   - crea bovenbouw 

28 januari - weekopening OB 

31 januari - nieuwe maandbrief 

 

In en rond de school 
Natuurlijk allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!   Wij willen u hartelijk 

bedanken voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen. 

Juf Natascha is voor de vakantie enige weken afwezig geweest i.v.m. met een kleine 

medische ingreep. Na de vakantie hoopt zij haar werkzaamheden weer te hervatten. 

Helaas was er geen vervanger voor handen maar gelukkig hebben juf Barbara en 

meester Albert Heus de klas opgevangen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 5 december mochten wij de Sint en zijn Pieten weer op school ontvangen. 

We hebben de avonturen van de Sint gevolgd via ons eigen Sintjournaal. 

De sint die een maatje zocht en tenslotte gelukkig voor zijn Pieten koos. Alle vrouwen die 

geschreven hebben en natuurlijk hevig teleurgesteld zijn, heel hartelijk dank. 

Ook alle mensen die geholpen hebben heel hartelijk dank! 

Alle hulppieten  uit de groepen 5 t/m 8, wat een prachtige surprises hebben jullie 

gemaakt, top!! 

Hieronder kunt u het laatste Sintjournaal nog teugkijken…. 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Laatste-Sintjournaal... 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Laatste-Sintjournaal


Op donderdagavond 20 december was de kerstwandeling van onze school. Ondanks dat 

er dreigend uitzag viel het weer enorm mee. Fijn dat er zoveel belangstelling was. We 

willen alle kinderen en ouders die geholpen hebben heel hartelijk danken. Wat een leuke 

manier om op deze wijze met elkaar stil te staan bij de geboorte van de Here Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de link om het filmpje van dhr. Theo van Zuijlen te zien…. 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Filmpje-kerstwandeling 

 

Graag willen we dat in de eerste week alle rapporten weer op school ingeleverd worden. 

 

Op maandag 7 januari is er geen school i.v.m. een studiedag voor de hele vereniging. De 

eerste schooldag is dus dinsdag 8 januari. 

 

De crea van de bovenbouw start weer op vrijdag 18 januari en niet op vrijdag 11 januari. 

Dit om het rooster van de hulpouders niet in de war te laten lopen. 

 

Continurooster 
Begin dit jaar zijn we gestart met een continurooster. 

Naar aanleiding van verschillende evaluaties gaan we 

na de kerstvakantie wat zaken aanpassen. Zo gaan 

de kleuters niet meer spelen op het grote plein, maar 

blijven zij spelen op het kleuterplein, dat is voor hen 

wat overzichtelijker. Dit betekent dat de speel- en 

eettijden van verschillende groepen gewijzigd 

worden. Wilt u, wanneer u dit nog niet gedaan heeft 

de bijdrage voor de overblijf á € 50,- per leerling zo 

spoedig mogelijk overmaken. 

 

Start plusgroep op de Wilhelminaschool 
Kinderen die meer aan kunnen, krijgen in de klas bij verschillende vakken al pluswerk. 

Daarnaast krijgen verschillende kinderen uit de groepen 5 t/m 8 elke week Spaans. 
Na de kerstvakantie starten we voor kinderen van groep 4 t/m 8 een zgn. plusgroep. Juf 

Ingrid uit groep 7 is onze nieuwe specialist in pluswerk en zij gaat met de verschillende 

groepjes aan het werk op donderdagmiddag. 

Meester Albert Heus zal voortaan op donderdagmiddag voor groep 7 staan. 

 

 

Start nieuwe 0 groep 
Op maandag 4 februari, start er een nieuwe 0 groep onder 

leiding van juf Else Krijgsman op maandag, dinsdag en 

vrijdag en juf Rosanne van Delft op woensdag en op 

donderdag. Alle nieuwe kinderen en de twee juffen van harte 

welkom!!  

   

 
 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Filmpje-kerstwandeling


10 minuten gesprekken JGZ spreekuur 
Tijdens onze 10 minutengesprekken rond het eerste rapport hebben we verschillende 

ouders geadviseerd om contact op te nemen met het Jeugd en gezinsteam. Want voor 

alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u naar een Jeugd en 

Gezinsteam. Met de Jeugd- en gezinswerker bespreekt u uw vraag en samen beslissen 

jullie wat evt. een volgende  stap is. 

 

Ook bij ons op school  is er een Inloopspreekuur van het Jeugd- en Gezinsteam. 

Deze maand op dinsdag 15 januari van 8.30 – 9.00 uur.  

 

 

 

 

 

 

EHBO groep 8 
Op dinsdag 11 december 

hebben alle kinderen van 

groep 8 EHBO examen 

gedaan. 

Tijdens dit examen moesten 

ze allerlei vaardigheden laten 

zien die ze de weken ervoor 

geleerd hadden, zoals 

verbinden en de stabiele 

zijligging. Ondertussen 

werden de kinderen ook 

overhoord of de kennis 

voldoende was. Gelukkig 

hadden meester Chris en juf 

Marleen van de EHBO ze goed 

voorbereid, want alle kinderen 

waren geslaagd!!! Iedereen 

gefeliciteerd! 

 

 

Inschrijving nieuwe leerlingen 
Wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u bij meester 

Albert Heus een inschrijfformulier ophalen, thuis 

invullen en daarna op school weer inleveren. 

Nieuwe ouders kunnen een afspraak maken voor 

een nadere toelichting en een rondleiding. Dit 

moet voor 22 februari gebeuren, want dan sluit 

de inschrijvingstermijn!!!! 

 

Verbouwing 
De afgelopen weken is er in het computerlokaal flink verbouwd. Er is nl. een extra ruimte 

gemaakt waar juf Marianne in kan werken en er is een keuken geplaatst. In de loop van 

het volgende jaar worden de computers weggehaald. Deze hebben we dan niet meer 

nodig omdat we Chromebooks en Ipads hebben voor in de klas. Het computerlokaal gaan 

we dan inrichten als handenarbeid en technieklokaal. 

 

 
 

 



 
 

 

Bibliotheekkasten 
Voor onze bibliotheekboeken hebben we prachtige nieuwe kasten besteld……. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ouderbijdrage 
Wanneer u uw ouderbijdrage nog niet betaald heeft, dan kunt u dit overmaken op onze 

bankrekening   

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. 

De vrijwillige bijdrage is dit cursusjaar vastgesteld op € 32, voor het eerste kind per 

gezin , voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50.  

Ook kunt via dit nummer het schoolreisgeld en het geld voor het overblijven overmaken. 

 

 

 

Keuze voortgezet onderwijs 
De komende weken worden er op scholen 

voor voortgezet onderwijs open dagen 

gehouden. De data staan in het 

informatiebulletin dat alle kinderen van 

groep 8 hebben meegekregen. De 

eindtoets vindt plaats in april. Eind 

januari/begin februari houden we met alle 

ouders en de kinderen van groep 8 

gesprekken i.v.m. de keuze voor het 

voortgezet onderwijs. U ontvangt hiervoor 

nog een persoonlijke uitnodiging. 

 

Godsdienst 
 

Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar weer 

mooi jaar mag worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’ 

Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste? We lezen deze periode 

verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het 

beste’. Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek 

was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen 

opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’. 

 

We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes schreef een 

bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een 

stal in Betlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin 

was het woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon 



eigenlijk al op de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat 

moment is het verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven. 

We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, veelzeggende en inspirerende 

verhalen tegemoet gaan! 

 

 

 

 

Week 03 ■ 14/01 - 18/01   Een 

boek over Jezus  

Johannes 1: 1-18 

Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. 

Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem 

vertelt. Maar hoe begin je zo’n boek, wat is 

het eerste dat je moet vertellen? Johannes 

denkt er even over na en begint dan bij het 

allereerste begin: de dag dat God de wereld 

maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus 

toen al begonnen, vindt hij. 

 
Week 04 ■ 21/01 - 25/01   De dag van je leven  

Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11  

Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen 

besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen 

opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op 

raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog. 

 

 

 
Week 05 ■ 28/01 - 01/02  

 Jezus wijst naar God 

Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26 

Jezus gaat naar de tempel, het huis van 

God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! 

Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt 

Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en 

praat met hem over het koninkrijk van 

God. En bij een bron vertelt Jezus aan een 

Samaritaanse vrouw over het levende 

water. Zo vertelt hij over God aan iedereen 

die het horen wil. 

 

 

Gebedsgroep 

Elke eerste woensdag van de maand komen een aantal ouders bijeen om voor de school 

en de samenleving te bidden . In de hal van de kleuters staat een doos waarin u evt. 

suggesties voor gebedsonderwerpen kunt deponeren. Sinds kort heeft deze gebedsgroep 

ook een email adres, gebedvoorwilhelminaschool@gmail.com zodat u evt. 

gebedsonderwerpen ook via dit email adres kunt doorgeven. Woensdag 11 januari komt 

de gebedsgroep weer bij elkaar, aanvang 8.30 uur ‘s morgens. 

 

Wij wensen iedereen een heel gelukkig  en gezond 2019 toe!!! 

 

Team van de koningin Wilhelminaschool 

mailto:gebedvoorwilhelminaschool@gmail.com

