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Agenda januari 
 

6 januari - studiedag PCBO, alle kinderen zijn vrij 

8 januari - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,     

10 januari - voorstelling kunstmenu groepen 1/2 

  - laatste dag inleveren rapport 

13 januari - weekopening OB 

13 t/m 17 januari – Come4sport sportweek 

15 januari - schoonmaakavond 

16 januari - bijeenkomst ouders 0 groep 

27 januari  - weekopening OB 

31 januari - nieuwe maandbrief 

2 februari - themadienst in de Immanuelkerk aanvang 9.00 

     uur  

 

In en rond de school 
Natuurlijk wensen we u gezegende kerstdagen en een gezond en goed nieuwe jaar toe!   

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen. 

 

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 nieuwebaan zocht en tenslotte 

gelukkig er voor koos om “gewoon” Sint te 

blijven. 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/Vlog-aankomst-Sinterklaas 

 

Op donderdagavond 19 december was de kerstviering van onze school. We willen alle 

kinderen en ouders die geholpen hebben heel hartelijk danken. Wat een fijne manier om 

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

 

Op maandag 6 januari is er geen school i.v.m. een studiedag voor de hele vereniging. De 

eerste schooldag is dus dinsdag 7 januari. 

 

Graag willen we dat in de eerste week van januari alle rapporten weer op school 

ingeleverd worden. 

 

https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Vlog-aankomst-Sinterklaas


Personeelszaken. 
Vanaf deze kerstvakantie heeft meester Chris uit groep 8 elke woensdag  

ouderschapsverlof.  Meester Albert Heus staat dan voor de klas. 

 

Op donderdag 30 januari komt juf Jessica Heemskerk weer terug van haar verlof i.v.m. 

de geboorte van Koen. Zij staat dan samen met juf Natascha voor groep 6. 

 

 

 

Start nieuwe 0 groep 
Op maandag 3 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!!  

   

 

EHBO examen groep 8 
Elke dinsdagmiddag hebben de kinderen van groep 8 EHBO lessen gehad. Meester Chris 

deed het theoretische gedeelte en juf Marleen van de EHBO vereniging deed het 

praktische gedeelte. 

Op dinsdag 21 januari kunnen de kinderen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben, 

want dan wordt het examen afgenomen. 

 

Come4sport Sportweek 

In de week van 13 t/m 17 januari worden er door come4sport allerlei lessen gegeven in 

de verschillende groepen over bewegen en gezond gedrag, dit omdat we dan school van 

de week zijn! 

 

 

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 21 

februari gebeuren, want dan sluit de 

inschrijvingstermijn!!!! 

 

 

Judo op school 
Op dinsdag 7 januari starten we met judo op school. Dit betekent dat alle kinderen van 

groep 4 t/m 8 gedurende 4 weken een judo les krijgen. 

Deze lessen vinden plaats  in de gymzaal aan de Korte Vaart. Tijdens de judoles zal 

vooral het respectvol met elkaar omgaan centraal staan. 

Judorooster 10.30 – 11.15 uur groep 8 

11.15 – 12.00 uur groep 4 

12.30 – 13.15 uur groep 5 

13.15 – 14.00 uur groep 6 

14.00 – 14.45 uur groep 7 

 

De kinderen trainen op blote voeten op een judomat in een Yolo-outfit (judo pak) die ze 

elke week lenen. Het pak bestaat uit een katoenen jasje met een paarse band en een 



lange broek. Daaronder moeten de kinderen een T-shirt dragen en een kort sportbroekje. 

 
- De sportkleding moet altijd schoon en fris zijn 

- Draag geen sieraden: die kunnen stuk gaan en voor onnodige blessures zorgen 

- Nagels moeten kortgeknipt zijn om blessures te voorkomen. 

- Lang haar draag je in een vlecht of in een staart. 

- Wondjes of wratjes plak je vooraf aan de training goed af met een pleister. 

- Bij een blessure of pleister aan je voet, draag je daarover een schone, witte sok. Duidelijk dat 

iedereen dan extra voorzichtig kan en moet doen 

In de YOLO-trainingen gaat het niet alleen om plezier beleven en motorische ontwikkelingen van uw 

kind(eren). Het gaat vooral ook om hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de groeistappen naar 

zelfstandigheid en gewenst sociaal gedrag.  

De lessen worden gegeven door dhr. Yos Lotens. 

Yos Lotens is judoleraar (5e dan) en heeft een lange 

ervaring op de judomat en ook als leraar in het 

onderwijs. Hij is ontwikkelaar en auteur van diverse 

landelijke projecten en heeft in het verleden al veel 

standaardwerken ontwikkeld en geschreven over 

jeugdjudo, stoeien en valtraining.  

Yos gaat in samenwerking met de C4S sport en 

beweegcoaches van het Welzijnskwartier YOLO-

trainingen vormgeven.    

Wij wensen de kinderen veel YOLO-plezier  

Kunstmenu groep 1 /2 
 
Op vrijdag 10 januari bezoeken de groepen 1 en 2 de voorstelling REISMUIS. Deze 

voorstelling wordt in de hal van onze school gespeeld. De 

voorstelling gaat over een muis Dingemans. Hij woont met 

zijn vrouw in hun gezellige nestje achter het nummerbord 

van een toeristenbus. Zo reizen ze samen de wereld rond. Tot 

Dingeman en zijn vrouwtje elkaar kwijtraken. Gelukkig komt 

er hulp van een Britse papegaaiduiker, een Antilliaanse jan-

van-gent en een Turkse ezel. Vinden ze elkaar 

terug? Reismuis is een vervolg op de voorstelling Huismuis en 

gaat over vreemde talen, andere culturen en grappige 

gewoontes. 

 

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. 

 

 

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 8 januari komt 

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

 

 

Wij wensen iedereen een heel gelukkig  en gezond 2020 toe!!! 

 

Team van de koningin Wilhelminaschool 

 

 

 

 

mailto:gebedvoorwilhelminaschool@gmail.com

