
        

Maandbrief mei 2019 

 

 

 
 

Agenda 
19 april t/m 5 mei  - vakantie 

4 mei  – dodenherdenking, om 19.25 uur verzamelen bij de Voorhof. 

6 mei  - eerste schooldag 

13 mei - weekopening OB 

14 mei – praktische verkeersles groep 3 en 4 

  - voorstelling Imad groep 5 en 6 

 - 8.30 – 9.00 uur spreekuur JGT 

17 mei – sportdag groep 5 t/m 8 

20 mei - eerste avond avondvierdaagse 

21 mei - praktische verkeersles groep 5 en 6 

 - tweede avond avondvierdaagse 

23 mei - derde avond avondvierdaagse 

 - spelletjesmiddag groep 0 t/m 2 

24 mei - slotavond avondvierdaagse 

27 mei – weekopening OB 

28 mei -  praktische verkeersles groep 7 en 8 

29 mei – nieuwe maandbrief 

30 en 31 mei - Hemelvaartsvakantie 

 

In en rond de school 
Op donderdag 4 april hebben alle kinderen uit groep 7 verkeersexamen gedaan.  

Eerst hebben ze de nieuwe route gefietst en na de pauze was het praktische 

verkeersexamen in de klas. Alle kinderen zijn geslaagd, van harte gefeliciteerd!! 

 

De afgelopen maand hebben de kinderen van groep 8 4x een techniekles gevolgd in het 

technieklokaal van de Visser ’t Hooft in Rijnsburg. Zij hebben het daar gehad over 

verschillende constructies en zelf een brug gebouwd met ijsstokjes en eigen gemaakte 

lijm.  Een van de bruggen van ijsstokjes kon zelfs een gewicht van 19,2 kilo dragen…… 

 

De afgelopen weken hebben we verschillende keren te maken gehad met zieke 

leerkrachten. Helaas hadden we geen vervanging en moesten we het intern opvangen.  

Dankzij de medewerking van verschillende collega’s is dit weer gelukt en hoefden we 

geen klassen naar huis te sturen, maar helaas blijft daardoor ander werk liggen….. 

 

Na de vakantie gaat juf Carola uit groep 3 andere dagen werken. Juf Elize staat op 

maandag en dinsdag voor de groep en juf Carola op woensdag en donderdag. 

Op vrijdag staan de juffen om de beurt. Dit hebben we gedaan om de extra hulp wat 

beter te verdelen over de week. 

 

Op vrijdag 12 april was de laatste creamiddag in de 

bovenbouw. Wij willen alle ouders die ons zo goed 

geholpen hebben al die weken ontzettend bedanken voor 

hun hulp, TOP!!! 

 

Op donderdag 18 april hebben wij het paasfeest gevierd. 

’s Morgens was er voor de onder- en bovenbouw een 

Paasviering in de hal en tussen de middag een paaslunch. 

Alle ouders die ons geholpen hebben heel hartelijk dank! 



U heeft vast wel de brief over het vernielen van het bankje op het plein gelezen op 

facebook of in de Rijnsburger. Diezelfde week heeft de vader van juf Paulien het bankje 

weer voor ons gerepareerd, geweldig bedank! 

 

Koningsspelen 

Wat een heerlijke dag vrijdag 12 april. Koud, maar 
een zonnetje en droog weer, enthousiaste kinderen 
van groep 8 en ouders die ons geholpen hebben en 
natuurlijk alle kinderen die hun beste beentje 
hebben voor gezet.  Iedereen die geholpen heeft 
geweldig bedankt! 
Klik hier om het fimpje dat dhr. Van Zuijlen 
gemaakt heeft te zien…. 
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Filmpje-Koningsdag 

 

Moederdag 
Op zondag 12 mei is het Moederdag. Bij ons is het de gewoonte dat de kinderen van 

groep 0 t/m 5 een Moederdag cadeautje maken, de groepen 6 t/m 8 niet! 

 

Sportdag 
Op vrijdag 17 mei is er (bij goed weer) voor de groepen 5 t/m 8 een sportdag. Na de 

vakantie ontvangt u alle informatie. Alle kinderen krijgen een schoolshirt mee naar huis. 

Wilt u het schoolshirt na sportdag schoon weer op school inleveren.  

Wanneer de sportdag niet doorgaat, dan hebben alle kinderen (ook groep 0 t/m 4) 

gewoon school. 

 

Avondvierdaagse 
In tegenstelling tot wat er in de vorige 
maandbrief stond vindt de 
avondvierdaagse plaats van 20 t/m 24 
mei. Ook wij lopen dit jaar weer mee. De 
afstand die we lopen is 5 km. Dat is 
ongeveer 1 uur lopen.  
Gelijk na de meivakantie krijgen alle 
kinderen een inschrijfformulier mee. 

We lopen op maandag 20 mei, dinsdag 21 mei en donderdag 23 mei. Op deze dagen 
verzamelen wij om 10 over zes bij het wijkgebouw ´de Wiek´, Fresiastraat 19, te Katwijk aan 
de Rijn. (achter de molen). (Op woensdagavond lopen we niet!)  
De laatste avond, vrijdag 24 mei, starten we om 19.00 uur. We verzamelen dan om vijf voor 
zeven. Die avond lopen er, het laatste gedeelte  verschillende muziekkorpsen mee en krijgen 
veel wandelaars een bloemetje van ouders en vrienden.  Nu maar hopen dat het weer een 
beetje mee wil werken. 

Schoolkalender 
Ook volgend cursusjaar   willen we weer een mooie 
schoolkalender meegeven aan alle kinderen en voor alle 
ouders. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de sponsoring 
van de bedrijven die onder elk blad staan. Voor het 
komende jaar kunnen we nog enkele sponsors gebruiken. 
De kosten bedragen € 75,- voor 1 pagina. Wanneer u met 
uw bedrijf wilt sponsoren kunt u contact opnemen met 

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


mevr. Zandbergen van de ouderraad. Haar mailadres is: mariellazandbergen@hotmail.com 

Betalingen 
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage en de schoolreisjes al betaald. Wanneer u dit nog 
niet gedaan heeft, vragen we u dit z.s.m. te doen omdat bussen en bestemmingen er van te 
voren van betaald moeten worden. De ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald 
hebben, hebben deze week een schrijven ontvangen. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor 
allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelengelden kunnen worden betaald.  

Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals: Sint, Kerst, 
paasmaaltijd, eindfeest, kinderboekenweek etc.  
De volgende bedragen gelden voor dit cursusjaar:   € 32,- voor het eerste kind per gezin  
voor 2 kinderen € 57,50 en voor 3 kinderen €  82,50. 
U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening 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 
bankrekening NL 78 RABO 035.68.47.101 o.v.v. de naam van uw kind en de groep.  
De kosten bedragen: 
groep 0 en 1 € 10,-   (zij gaan naar een bestemming in de buurt) 
groep 2 en 3 € 24,-     zij gaan naar Blijdorp  
groep 4 en 5 € 25,-  zij gaan naar Plaswijk in Rotterdam                        
groep 6 en 7 € 26,-      zij  gaan naar Duirell 
groep 8 € 105,-.   zij gaan op kamp in Otterloo 

Vakantierooster 2019 - 2020 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Godsdienst 
 
Week 19: 6 t/m 10 mei 2019 

Noömi gaat terug, Ruth 1:1-6 

Ruth gaat mee, Ruth 1:7-22 

Bethlehem, Ruth 2:1-17 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie  21 oktober 2019 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020 

Meivakantie 27 april 2020 8 mei 2020 

Hemelvaartvakantie 21 mei 2020 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020  

Grote vakantie 20 juli 2020 28 augustus 2020 
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Week 20: 13 t/m 17 mei 2019 

Terug bij Noömi, Ruth 2:18-23 

Het plan van Noömi, Ruth 3:1-5 

In de nacht, Ruth 3:6-15 

 

Week 21: 20 t/m 24 mei 2019 

Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18 

In de stadspoort, Ruth 4:1-12 

Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:13-

17 

 

Week 22: 27 t/m 29 mei 2019 

(Hemelvaart) 

Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11 

 

 

Extra voorstelling voor groep 5 en 6 
 

Op dinsdag 14 mei bezoeken  groep 5 en 6 

de indrukwekkende voorstelling Imad in 

Tripodia te Katwijk. 

Imad en zijn beste vriend Abas wonen in 

Syrië. Ze zijn onafscheidelijk, voetballen 

samen en verzamelen voetbalplaatjes. 

Wanneer de situatie grimmiger wordt is op 

een dag Abas weg – gevlucht. Kort daarna 

vlucht ook Imad met zijn familie. Alles blijft 

achter … zijn huis, school en de verzameling 

voetbalplaatjes. In Nederland spreekt hij de 

taal niet en is het lastig om zich thuis te 

voelen.  

 

 

Imad is gebaseerd op waargebeurde vluchtverhalen en laat leerlingen nadenken over de 

Nederlandse cultuur, vluchtelingen in Nederland en hechte vriendschap. 

 

Kinderochtend de Schatkamer 
 
Voor wie?   alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisscholen 

Wat?    Kinderochtend De Schatkamer 

Waar?    in de Voorhof 

Wanneer?   Woensdag 24 april van 10.00 – 11.30u (meivakantie) 

Kosten?   Vrijwillige bijdrage (inzameling aan de deur) 

Voorstelling:   Bonje op de boerderij 

 

 

 

Poppentheater Poppen en meer  

 

Je bent van harte welkom, neem ook gerust 

je vriendjes, neefjes, nichtjes, ouders, opa 

en/of oma mee!  

 

 
 

 



 

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 € 2500,- 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 
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