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Agenda  
4 maart - eerste schooldag 

6 maart - bijeenkomst gebedsgroep, Kleipettenlaan 290 

7 maart - inloopspreekuur JGT 8.30 – 9.00 uur 

8 maart - Crea BB 

11 maart - weekopening OB 

  - kunstmenu voorstelling groep 7 en 8  

12 maart - bezoek groep 5 aan het Oudheidkundig      

    museum leiden 

  - techniekles groep 8 Visser ’t Hooft 

15 maart - i.v.m. een staking is er geen les voor de leerlingen 

19 maart - techniekles groep 8 Visser ’t Hooft 

- rapportavond groep 0 t/m 7; 10 minuten     

   gesprekken 

21 maart  - rapportavond groep 0 t/m 7; 10 minuten  

                       gesprekken 

22 maart  - Rapport mee en crea BB 

25 maart  - weekopening OB 

26 maart - techniekles groep 8 Visser ’t Hooft 

28 maart - spelletjesmiddag kleuters 

29 maart -  Crea BB 

- nieuwe maandbrief 

  

In en rond de school 
De afgelopen weken zijn in alle groepen de CITO toetsen afgenomen, op de 

rapportavonden kunt u in het rapport alle uitslagen van uw kind(eren) zien.  

 

De gesprekken voor het VO met de ouders en kinderen van groep 8 zijn afgerond.  Alle 

kinderen zijn opgegeven en alle aanmeldingsformulieren zijn verstuurd.  

 

Met meneer Cor gaat het helaas nog niet zo goed. Hij is wel geholpen in het ziekenhuis, 

maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Gelukkig helpt mevr. Marian 

Klein ons de ochtenden en daar zijn we heel blij mee. 

 

Ook bij juf Natascha heeft de operatie niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zij zal 

binnenkort opnieuw geholpen worden en enkele weken niet kunnen werken. Zodra e.e.a. 

duidelijk is, dan hoort u dit van ons. 

 

Op 19 maart en 21 maart zijn de informatieavonden naar aanleiding van het tweede 

rapport. Wij willen u tijdens deze zgn. 10 minuten gesprekken op de hoogte brengen 

betreffende  de vorderingen van uw kind.  

U krijgt van ons de komende week een schrijven waarop u uw voorkeur voor een dag 

aan kunt geven en daarna ontvangt u een persoonlijke uitnodiging met de exacte tijd. 

Wij hopen u te mogen begroeten. 

 

                       Met vriendelijke groet , Albert Heus 

 



Staking 
Ook het personeel op de Koningin Wilhelminaschool kiest ervoor om  op vrijdag 15 

maart het werk neer te leggen en op het Malieveld in Den Haag laten zien dat het ons 

menens is. 

Voor u betekent dit dat er die dag geen les wordt gegeven en dat de kinderen niet naar 

school gaan. Dat is lastig. Nog lastiger wordt het echter als er steeds vaker op 

onverwachte momenten leerlingen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen 

bevoegde leerkrachten zijn. 

Nu al worden er (te)veel klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere klassen, 

waardoor leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. 

 

Bij ons op school is het nog niet zo slecht gesteld. Dat komt vooral omdat wij collega’s 

hebben die voor elkaar invallen. Maar helaas is het ook vaak zo dat mensen die voor de 

zorg zijn ingehuurd of de directeur  voor de klas gaan. Dit betekent dat kinderen niet de 

juiste zorg krijgen en veel werk blijft liggen.  

Maar bij ons is het nog luxe want kijkt u vooral eens mee op www.hetlerarentekortisnu.nl 

 

Daarnaast hebben we hele grote zorgen voor de toekomst.  Heel veel leerkrachten zijn 

boven de 55 jaar en aanwas is volstrekt onvoldoende om dit op te vangen. Wanneer het 

zo doorgaat hebben we binnen een paar jaar op alle scholen een vierdaagse schoolweek 

of erger. 

 

Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen, dat als we richting de Provinciale 

Staten- verkiezingen, resultaat kunnen boeken er al deze kabinetsperiode een begin 

gemaakt kan worden met kiezen voor onderwijs en dat er daadwerkelijk geld voor 

onderwijs wordt vrijgemaakt. 

 

Team van de Koningin Wilhelminaschool 

 

 

Dankbaar 

Wij, het team van de Wilhelminaschool uit 

Rijnsburg, wandelen op 18 mei de 10 

kilometer voor Xenia. Onze collega Lisette 

heeft het afgelopen jaar de laatste weken van 

haar leven doorgebracht in dit jongeren 

hospice. Er is daar in die weken met veel 

liefde voor haar en haar gezin gezorgd door 

alle vrijwilligers. Wij willen als team, door 

mee te doen aan deze actie, laten blijken hoe 

dankbaar we daar voor zijn. Op onze oproep 

is al € 2400,- binnen gekomen, een 

geweldig resultaat! 

Wil u onze wandeling nog sponsoren? Dan 

kunt u op deze pagina doneren. Alvast enorm 

bedankt!  

 

https://doneren.xenialeiden.nl/evenement/leiden-marathon-xenia-runners-

2019/deelnemer/team-wilhelminaschool-loopt-voor-xenia 

 

http://www.hetlerarentekortisnu.nl/
https://doneren.xenialeiden.nl/evenement/leiden-marathon-xenia-runners-2019/deelnemer/team-wilhelminaschool-loopt-voor-xenia
https://doneren.xenialeiden.nl/evenement/leiden-marathon-xenia-runners-2019/deelnemer/team-wilhelminaschool-loopt-voor-xenia


Oude kranten: 
Op het plein staat een blauwe papier container , u kunt 

hier altijd uw oud papier in kwijt…. Goed voor het milieu 

en het levert onze school nog wat op….. 

 

Denkt u de komende tijd ook weer aan de 

Hoogvlietbonnen voor de Voedselbank en de doppen voor 

de opleiding van de geleidehonden?  

Inlooplessen… 
In de week van 1 april (geen grapje) wordt u in de 

gelegenheid gesteld om een les bij te wonen in de klas van 

uw zoon of dochter. Helaas is er in elke groep maar beperkt plaats. Op de 

rapportavonden kunt u op het rooster invullen wanneer u in de gelegenheid bent om te 

komen.  

 
Godsdienst: 
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we 

daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt 

heeft: Pak mijn hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak 

mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’ zijn een 

uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in 

de problemen zit, kun je deze woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een 

gebed: Pak mijn hand, laat me niet alleen. 

In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘pak mijn hand’ op die beide 

manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die het moeilijk 

hebben. Zijn vriend Lazarus roept hij zelfs uit de dood tevoorschijn. Maar tegelijk horen 

we ook hoe Jezus zelf het moeilijk heeft. Er zijn mensen die hem naar het leven staan, 

uiteindelijk wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel 

gebeden tot zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet alleen.’ Met Pasen vieren we dat 

God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood. 

Week 11: 11 t/m 15 maart 2019 

Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39 

Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16 

De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44 

 

Week 12: 18 t/m 22 maart 2019 

Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57 

De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11 

Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19 

 

Week 13: 25 t/m 29 maart 2019 

De graankorrel, Johannes 12:20-36 

De voetwassing, Johannes 13:1-20 

Judas vertrekt, Johannes 13:21-30 

 

 



Geef een boek cadeau 
De leesbevorderingscampagne Geef een 

(prenten)boek 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.  

 

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te 

geven!  

Het jeugdboek van 2019 is Kruistocht in 

spijkerbroek van Thea Beckman 

 

‘Kruistocht in spijkerbroek is een spannend 

avontuur over vriendschap, wreedheid en 

geloof, dat je meeneemt door Europa in het 

jaar 1212. Een avontuur om samen te lezen, 

voor te lezen of stiekem onder de dekens 

met je zaklantaarn te ontdekken.’ – Martha 

Baalbergen, voorzitter Stichting Geef een 

boek cadeau 

 

Alle kinderen van de groepen 7 en 8 hebben 

van de gemeente Katwijk een voucher 

ontvangen waarmee ze dit boek bij de Readshop in Katwijk kunnen ophalen. 

Een geweldig boek om lekker te lezen….. 

 

Gratis activiteiten op de Koningin Wilhelminaschool!   
Op de dinsdagmiddagen in maart, direct aansluitend na schooltijd worden op onze school 

gratis culturele activiteiten aangeboden in de hal.  

Na een glaasje limonade kunnen uw kinderen gelijk beginnen met een creatieve 

workshop.  

Uw kind kan zich aanmelden bij de leerkracht maar VOL IS VOL…….. 

Het programma : 

 

5 maart – Schaapjes maken (15u00 - 16u00)  

Op 5 maart kan uw kind op school kennismaken met Het Dorpshuis. We gaan aan de slag 

met het thema lente. En maken een leuke decoratie schaapjes om mee naar huis te 

nemen. 

 

12 maart - Hobo of viool met de Muziekschool (15u00 - 16u00)  

Benieuwd hoe je mooi geluid maakt met de hobo of de viool? Op 12 maart kan uw kind 

op school kennismaken met deze bijzondere instrumenten samen met de Muziekschool.  

 

 19 maart - Drums of basgitaar met de Muziekschool 

(15u00 - 16u00)  

Drummers en basgitaristen zijn de hartslag van een 

band! Op 19 maart kan uw kind op school kennismaken 

met deze instrumenten samen met de Muziekschool.  

 

26 maart – Lekker dansen o.l.v. DWS 

De activiteiten worden georganiseerd door 

Schoolkunstcommissie Katwijk, een samenwerking 

tussen het basisonderwijs, culturele organisaties en 

Welzijnskwartier.  



Kunstmenu groep 7 en 8 

Op maandag 11 maart bezoeken de groepen 7 en 8 de voorstelling Romeo is op 

Julia & Layla op Majnun  in Tripodia te Katwijk. 

Romeo en Majnun zijn twee jongens uit twee wereldberoemde legendes. Beiden zijn op 

zoek naar hun grote liefdes en beide jongens zijn op de vlucht omdat hun liefde hen 

verboden wordt. Hun ideeën en de werelden waar ze vandaan komen verschillen, maar 

ze begrijpen elkaar als geen ander. Romeo strandt met zijn kapotte brommer bij de 

schuilplaats van Majnun. Met gedichten en gitaren brengen zij hun Julia en Layla tot 

leven, vol passie, onhandigheid en haantjesgedrag. In de klas werd de voorstelling 

nabesproken en werd er verder gewerkt met theateropdrachten. 

 

Theatergroep Witte Raaf 

Romeo is op Julia & Layla op Majnun is een voorstelling van theatergroep Witte Raaf. In 

deze muzikale en poëtische voorstelling vermengt Witte Raaf de in de Arabische 

wereldliteratuur zeer bekende legende Layla en Majnun van de Perzische dichter Nizami 

met het in het westen veel bekendere liefdesverhaal over Romeo en Julia van 

Shakespeare. Dat doen ze met muziek van o.a. Johnny Cash, Queen en The Beatles. 

 

 

Technieklessen groep 8 

De komende weken zullen de kinderen van groep 8 op dinsdagmiddag technieklessen 

volgen op de Visser ’t Hooft in Rijnsburg. Zij hebben een mooi techniek lokaal waar we 

met veel plezier 4 x een techniekles zullen volgen. 

 

 

 


