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Agenda 
1 juli - weekopening onderbouw 

2 juli - JGT spreekuur 8.30 – 9.00 uur 

- Groep 6 bezoekt het torenmuseum in Valkenburg 

3 juli - bezoek aan Wellantcollege in Rijnsburg groep 7  

 - bijeenkomst van de gebedsgroep, aanvang 8.30 uur 

8 juli - kennismaking groep 1/2 13.45 – 14.45 uur 

10 juli - groep 8 presenteert de musicalliedjes voor de onderbouw 

11 juli - afscheidsavond groep 8 

15 juli - weekopening OB 

- alle kinderen schuiven ‘s middags door om kennis te maken met   

  de nieuwe juf of meester en alle kinderen krijgen hun rapport mee 

17 juli - schoonmaakavond 

19 juli - schoolfeest, laatste schooldag thema “Vakantie” 

22 juli t/m 30 augustus - grote vakantie  

2 sept - eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

 

 
Personele zaken 
 

Wij hebben de 

groepsverdeling voor het 

volgende jaar rond. 

De indeling van de werkdagen 

van de leerkrachten ziet u in 

het onderstaande overzicht: 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Tanja Tanja Tanja / Joke Joke Joke  

Groep 1/2 Diana Diana Diana / Barbara Barbara Barbara 

Groep 3 Elize Elize Carola Carola Carola/ Elize 

Groep 4 Rendi Rendi Rendi Liesbeth Liesbeth 

Groep 5 Richard Richard Richard Richard Richard 

Groep 6 Natascha Natascha Natascha/Jessica* Jessica* Jessica* 

Groep 7 Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid 

Groep 8 Chris Chris Chris Chris Chris 

* Juf Jessica gaat na de grote vakantie met zwangerschapsverlof zij wordt  

    vervangen door juf Else Krijgsman, die de afgelopen jaren de 0 groep heeft    

    opgevangen. 
*   Deze week heeft gymmeester Paul gemeld dat hij in Katwijk volledig aan de slag 

     kan. Dit betekent dat hij in Rijnsburg ontslag neemt. Wij gaan hard op zoek naar 

     een vervanger. 

 
Doorschuiven 
Op maandag 8 juli maken de kinderen van groep 1 en 2 kennis met hun juffen en op 

maandag 15 juli de groepen 3 t/m 7. 
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Schoolkamp groep 8 
Van 5 t/m 7 juni heeft groep 8 een 

geweldig kamp gehad in Otterlo.  Het 

weer viel alles mee en de sfeer was 

voortreffelijk. Wanneer u klikt op de 

onderstaande link ziet u een korte 

impressie.  

 

 https://youtu.be/AeL6MMq010Y 
 
 

 
 

Kunstroute groep 7 
Op donderdag 6 juni heeft groep 7 meegedaan aan de zgn. “Kunstroute”. Deze is 

georganiseerd door de schoolkunstcommissie. De kinderen hebben daarbij drie 

workshops gevolgd, nl. bij de Floraband, dansen en het Rijnsburgs museum. Tussendoor 

zijn zij nog langs allerlei kunstwerken gewandeld en hebben die bekeken. Het was een 

leuke dag. 

 
Schoolreisjes 
Op dinsdag 11 juni waren de jaarlijkse schoolreisjes. Het weer was goed en de kinderen 

hebben genoten. Alle ouders die de kinderen begeleid hebben, hartelijk dank! Op de site 

zijn alle foto’s te bewonderen. 

 

 

 

Waterfeest 
 
Dat was echt een superleuk feestje afgelopen dinsdagmiddag. De man van juf Paulien 

was zo aardig om met een collega langs te komen om voor voldoende watertoevoer te 

zorgen. Dat hebben we geweten….. iedereen was heerlijk nat en we hebben genoten. 

Het filmpje is per mail naar u toegestuurd……  

 

 

School T Shirt 
Bij veel activiteiten hebben de kinderen de afgelopen periode een schoolshirt gedragen. 

Wilt u deze shirts z.s.m. weer gewassen mee naar school geven, we missen er nog ruim 

40! 

 

 
 

https://youtu.be/AeL6MMq010Y


 

Voedselbank. 

Beste ouders, verzorgers van alle kinderen op de Wilhelminaschool, 

 

Dit schooljaar heeft groep 6 weer met veel 

enthousiasme alle bonnen van de Hoogvliet 

ingezameld en de gratis producten opgehaald. Dit 

zijn inmiddels tassen vol geworden die we op 

donderdag 4 juli naar de voedselbank gaan 

brengen. Namens groep 6 hartelijk dank voor alle 

bonnen die u in de bus in de hal bij de kleuters 

heeft gedaan! 

Heeft u thuis nog etenswaar staan, wat u niet 

meer gebruikt en nog niet aangebroken is of heeft 

u nog mooie kleding die u niet meer gebruikt? 

Mogen wij dat dan met groep 6 inleveren bij de 

          voedselbank? 

 

Op maandag 1 en dinsdag 2 juli staan er van 8.20 tot 8.40 leerlingen van groep 

6 in de aula om de meegebrachte spullen in ontvangst te nemen. 

 

Alvast hartelijk dank! Groep 6 

 

Ouders gevraagd voor de OR en MR 
Op onze school zijn ouders actief in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 

Voor beide raden hebben we volgend cursusjaar nieuwe mensen nodig. 

De ouderraad vormt de gekozen vertegenwoordiging van ouders en heeft tot taak te 

helpen en mee te denken bij allerlei festiviteiten en projecten die op school plaats 

vinden. Elke groep is met 1 ouder 

vertegenwoordigd binnen deze raad. 

De ouderraad vergadert één keer per 

maand. Bij die vergaderingen zijn 

tevens aanwezig: iemand van de 

directie en afwisselend één van de 

teamleden.  

Uitgangspunt van de besprekingen is 

het voorbereiden van allerlei activiteiten 

voor de kinderen en het bevorderen van 

een goede samenwerking tussen 

leerkrachten, bestuur en ouders. 

 

De medezeggenschapsraad vormt het officiële inspraakorgaan ten aanzien van het 

gehele schoolgebeuren en bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en 

personeel. 
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De bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Binnen de MR 

worden vooral beleidszaken besproken. De MR vergadert ongeveer 4 x per jaar. 

 

Heeft u interesse om de OR of de MR te versterken dan kunt u contact opnemen met één 

van de leden of met meester Albert Heus. Binnen de ouderraad is vooral behoefte aan 

ouders uit groep 1/2. 
 
Slotdag 
De laatste weken van het schooljaar vliegen voorbij, dus zijn wij begonnen aan de 

voorbereidingen van de laatste schooldag. Op vrijdag 19 juli sluiten we het schooljaar 

weer op een leuke manier af! Het thema van dit jaar is: vakantie! 

 

We spelen eerst het levend ganzenbord vakantiespel. 

Om 10.25 is er een grote picknick op het plein 

Om 10.50 uur starten we de “grote Wilhelmina vakantieshow”.   

 

Ook zijn we op zoek naar ouders die wat lekkers willen maken/ kopen voor de picknick. 

Er hangt binnenkort een lijst bij meester Alberts kantoor, waarop u zich in kunt schrijven 

voor bepaalde gerechten. Hierop kunt u ook aangeven of u materialen heeft die we 

kunnen lenen zoals  picknickkleden en grote limonadekannen. Als uw kind een bepaalde 

allergie heeft, mag u een eigen bakje met wat lekkers meegeven.  

 

Nog wat praktische informatie. Deze dag 

beginnen we gewoon om 8.30 uur met de 

kinderen in de klas. Ze hoeven geen eten 

en drinken mee te nemen. De kinderen 

mogen verkleed naar school komen. Om 

12 uur is de school uit voor alle kinderen 

en hebben we vakantie!! 

 

Bij goed weer vindt alles buiten plaats en 

bent u van harte welkom om te komen 

kijken. Bij slecht weer vinden alle activiteiten binnen plaats en kunt u er niet bij aanwezig 

zijn. 

 
 

 

 

Bedankt! 
Alle ouders die ons bij 

allerlei zaken het 

afgelopen jaar geholpen 

hebben willen wij heel 

hartelijk bedanken. Uw 

hulp is onmisbaar bij 

allerlei activiteiten…… 

 

Het team van de koningin 

Wilhelminaschool! 
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Godsdienst 

Week 27 ■ 01/07 - 05/07 Wil je nog meer?  

1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18 

Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list van Izebel krijgt hij 

de wijngaard van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn 

gedrag. Later horen we dat Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog 

meer? 

Week 28/34 ■ 08/07 - 12/07 of 19/08 - 23/08 Ik zie je 

verdriet 

2 Koningen 4: 8-37 

Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw 

dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar sterft het kind, 

kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God mensen 

niet alleen laat in hun verdriet. 

 

Week 29/35 ■ 15/07 - 19/07 of 26/08 - 30/08 Hoe stoer ben je? 

2 Koningen 5: 1-27 

Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn 

pantser draagt hij een ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor 

genezing, maar dit loopt anders dan verwacht. 

 

Zomerlezen Wilhelminaschool 

 

Wat is het zomerverval? 

De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of 

nauwelijks lezen 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit zomerverval 

kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig 

lezen is er geen sprake van terugval.   

 

Zomerlezen voor ouder en kind 

Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt. 

Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit 

onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een 

terugval in leesontwikkeling hebben.  

 

Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig 

te lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien. Met onderstaande tips houden jullie dat 

makkelijk vol! Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen 

lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder van 

een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. En ook strips, vakantieboeken en 

kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als 

het maar leest. 

Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leestontwikkeling niet stagneren, en 

wellicht zelfs vooruitgaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet.   

 

 

 

 



 

Do’s bij samen lezen 

• Laat je kind het boek kiezen. 

• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar zal het 

boek over gaan? Is het spannend? Of juist grappig? 

Kortom, fantaseer er samen maar op los. 

• Lees om de beurt een stukje. 

• Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen.  

• Praat samen over wat je gelezen hebt. 

• Geef je kind complimentjes. 

• Geef je kind nog meer complimentjes! 

 

Don'ts bij het samen lezen 

• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind! Niets is zo demotiverend om telkens te 

merken dat het lezen niet lukt. 

• Verbeter je kind niet te snel als het een fout maakt. 

• Maak het lezen niet te schools. 

• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat 

 

De kinderen van groep 3 en 4 krijgen volgende week weer een 

zomerboekje mee, elk kind dat dit samen met de ouders doorwerkt, 

krijgt (wanneer het na de vakantie ingeleverd wordt) een verrassing. 

 

Zomerbieb 

De Vakantie Bieb is nu open voor de jeugd 

en 1 juli komen hier de e-books voor 

volwassenen bij. De Vakantie Bieb sluit eind 

augustus 2019.  

Via de volgende link is de app te 

downloaden: https://vakantiebieb.nl/ 
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