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Agenda oktober 2018 
1 oktober    - weekopening onderbouw 

  - kunstmenu voorstelling groep 1 en 2 

 - opening Kinderboekenweek 

2 oktober - ontruimingsoefening 

3 oktober - bijeenkomst gebedsgroep, aanvang 8.30 uur,  adres:  Kleipettenlaan 290 

4 oktober - JGT spreekuur van 14.15 -15.15 uur 

5 oktober - creabovenbouw 

9 oktober - bezoek smalspoormuseum groep 8 

11 oktober - boeken ruilmoment 

12 oktober - creabovenbouw 

15 oktober - weekopening OB 

16 oktober - groep 7 en 8 les van bureau Halt over   

     mediawijsheid. 

19 oktober - alle leerlingen ’s middags vrij 

22 - 26 oktober  - herfstvakantie 

31 oktober - nieuwe maandbrief 

 

In en rond de school. 
 

Wij zijn blij dat we weer een juf voor Spaans gevonden hebben, het is mevr. Marta Hoek. 

Zij geeft op donderdagmorgen aan 3 groepjes van de BB Spaans. 

Ook hebben we een gymnastiek juf gevonden ter vervanging van meester Paul op 

woensdagmorgen, nl. juf Petra Rhijsburger. Zij geeft dan gym aan groep 8 en groep 5. 

 

De afgelopen weken hebben wij de 

ouderinformatieavonden gehouden in de 

verschillende groepen. Deze avonden zijn goed 

bezocht. Wij willen u van harte bedanken voor uw 

belangstelling en u weet het….. heeft u nog 

vragen, kom even langs.  
 

De vorige week zijn de schoolfoto’s gemaakt, 

binnenkort verwachten wij ze binnen te krijgen. U 

kunt dan bestellen via de site. 

 

Wanneer u zich nog niet aangemeld heeft voor 

Parro, wil u dit dan z.s.m. doen!!!! 

Komt u er niet uit loop even binnen. 

 

 

 

 

 

 



 

In verband  met de nieuwe wet op de privacy mogen wij geen klassen lijsten met 

adressen en 06 nummers meer meegeven. 

 

Fijn dat bij de laatste schooldag voor de vakantie zo veel ouders geholpen hebben. Er 

zijn nogal wat kleden en borden op school gebleven. Ze liggen op de kast bij de 

kleuteringang, wilt u ze alstublieft meenemen. 

 

Wanneer u uw kinderen van de onderbouw naar binnen brengt, is het niet de bedoeling 

dat de kinderen van de bovenbouw meegaan. Het is binnen al druk genoeg, dus graag 

even op het plein blijven. 

 

Vorig jaar hebben alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een schrijven meegekregen 

waarin staat hoe u een account kunt maken voor uw kind voor AMBRA soft.  

Hiermee kunnen alle kinderen allerlei leuke spelletjes doen op de computer met stof die 

ze net op school gehad hebben, kortom het sluit mooi en goed aan bij de dingen die de 

kinderen op school leren. 

We hebben gezien dat al veel ouders dit gedaan hebben.  http://www.ambrasoft.nl/  
Wanneer u een account heeft kunnen de leerlingen daar “gewoon” gebruik van blijven 

maken.  

Wanneer u het wachtwoord kwijt bent, dan kunt u via uw account via “wachtwoord 

vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen.  

Alle kinderen die nog niet ingelogd zijn krijgen van ons de komende week een nieuwe 

brief mee met het vriendelijke verzoek je aan te melden.  Wanneer het onverhoopt niet 

lukt neem dan contact met ons op. Op de i-Pad werkt het programma  alleen voor 

rekenen, voor taal zijn ze bezig, zodra dit gerealiseerd is, dan hoort u dit van ons. 

 

Ook hebben alle kinderen een folder meegekregen van SQULA. Dit is een goed computer 

programma waarop de kinderen allerlei oefenstof en verdiepingsstof kunnen vinden 

gemaakt door CITO. Het programma Squla is echter niet gratis!!! 

http://www.squla.nl/aanbieding?gclid=CLi2lv7x58ACFarpwgod0UkAkQ 

 

Natuurlijk mag uw kind trakteren op zijn of haar verjaardag, wilt u er wel op letten dat er 

een eenvoudige, liefst gezonde traktatie uitgedeeld wordt. 

 

Jeugdjournaal op school 
 

Op vrijdag 7 september werden 

we op school “verrast”  door een 

bezoek van het jeugdjournaal. 

Fleur uit groep 8 had een 

probleem…. op de gang zijn er te 

weinig haakjes.  Gelukkig hebben 

we samen een oplossing gezocht 

en gevonden en heeft meneer Cor 

overal haakjes bijgeplaatst. 

Wanneer u het hele item wilt zien: 

 

https://wilhelminaschool.pcborijns

burg.nl/Nieuws/Jeugdjournaal-

haakjes-gate 

 

 

 

 

 

http://www.ambrasoft.nl/
http://www.squla.nl/aanbieding?gclid=CLi2lv7x58ACFarpwgod0UkAkQ
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Jeugdjournaal-haakjes-gate
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Jeugdjournaal-haakjes-gate
https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Jeugdjournaal-haakjes-gate


 
Staken!! 
Op woensdag 12 september was de school gesloten omdat wij als leerkrachten gehoor 

gegeven hebben aan de oproep van de bonden om te staken. Wij als team hebben toen 

besloten om die ochtend een paar uur te gaan helpen in de Vlietstede, omdat de nood in 

de zorg ook heel groot is. Het was een waardevolle ochtend. u kunt dit terug zien op het 

filmpje dat gemaakt is door dhr. Theo van Zuijlen’.  

Klik hier: https://wilhelminaschool.pcborijnsburg.nl/Nieuws/Staken-in-Vlietstede 

 

Crea in de bovenbouw 
Bijna elke vrijdag hebben we het laatste uur in de bovenbouw crea. Allerlei zaken die we 

in een grote groep niet kunnen doen worden nu in kleine groepjes (gemengd) met behulp 

van leerkrachten en ouders gedaan. Zoals koken, figuurzagen, filmpjes maken met de 

Ipad, borduren, rappen en samen een groot kunstwerk maken. 

Fijn dat er zoveel ouders zijn om te helpen. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Begin van het gezamenlijke    Groepswerk 

kunstwerk in de hal     “De Notre dame” 

 

Oproep!!!! 
Ook wij beginnen steeds meer de krapte op de onderwijs arbeidsmarkt te merken. 

Natuurlijk alle arbeidsplaatsen  zijn bezet maar daar is natuurlijk wel alles mee gezegd. 

Binnen heel onze vereniging zijn er totaal 0 

invallers. Dit betekent dat wanneer er iemand ziek 

is of om een andere reden niet kan werken dat we 

het binnen de school moeten oplossen. We hebben 

nog geen klassen naar huis gestuurd en de 

leerlingen nog niet verdeeld over alle groepen, 

maar wel gebeurt het regelmatig dat juf Marleen of 

meester Albert Heus, of mensen van de extra hulp 

voor de klas worden gezet. 

Dit gaat weer ten koste van andere werkzaamheden en dat betekent alle plannen zoals 

we ze afgesproken hebben niet gerealiseerd kunnen worden. Vaak gaat dit ten koste van 

kinderen die het juist zo hard nodig hebben. 

In januari gaat er weer een nieuwe 0 groep starten, maar momenteel hebben we daar 

nog geen juf of meester voor….. 

Vandaar onze oproep, wanneer u iemand kent die ons wil helpen op tijdelijke basis neem 

contact met    ons op. De nood is hoog!! 

Albert Heus 

 
Medezeggenschapsraad. 
Namens de collega’s hebben juf Barbara en juf Diana plaats genomen in de MR. 
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Logopediste 
Even voorstellen... 

Mijn naam is Rebecca Verdoes en dit schooljaar start ik met werken 

als schoollogopediste in dienst van de gemeente Katwijk. Eerder 

ben ik werkzaam geweest in het cluster 2 onderwijs met kinderen 

met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hier is mijn 

affiniteit met onderwijs toegenomen en heb ik werkervaring 

opgedaan met meertaligheid en autisme. Daarnaast bestonden mijn 

werkzaamheden uit het coachen van leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel en het waarborgen van kwaliteit 

van het taalaanbod.  

Als logopedist ben ik gespecialiseerd in het (vroegtijdig) signaleren, 

onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en 

gehoorproblemen. U zult mij met name tegenkomen in de onderbouw en indien nodig in 

de bovenbouw van de schoolgroepen. U kunt via de leerkracht of rechtstreeks met mij 

middels het volgende mailadres contact opnemen: r.verdoes@katwijk.nl 

 

Metis 
Het is weer heel wat weken geleden. Op woensdag 4 juli was nl. de première van Metis. 

De film die we op onze school gemaakt hebben. We hebben u toen de gelegenheid 

gegeven om de film na te bestellen en 

ruim 100 gezinnen hebben dit gedaan. 

Inmiddels zijn de USB sticks met de 

film bijna klaar en wij verwachten dat 

we deze voor de herfstvakantie 

kunnen meegeven. 

Leuk is misschien ook om te melden 

dat de film de eerste of tweede week 

van oktober  3x per dag uitgezonden 

wordt op RTV Katwijk! 

 

 
 

 
Oproep groep 3 

 
Voor groep 3 zijn we op zoek naar spullen om een gezellige huis-/leeshoek te maken. Wij 

zoeken: een kleine tweezitsbank of twee stoelen met leuningen, bijzettafeltje, een poef, 

staande lamp, een kleedje voor op de tafel, kleine gordijnen, etc.  

 

Heeft u iets over wat wij zouden kunnen gebruiken, neem dan even contact op met juf 

Carola of juf Elize van groep 3. 

 

Godsdienst  

Week 40 ■ 01/10 - 05/10   Kun jij dat oplossen? 

Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18 

Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal 

oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes 

dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen. 

 

mailto:r.verdoes@katwijk.nl


Week 41 ■ 08/10 - 12/10   Pas op! 

Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18 Tien geboden krijgt Mozes van 

God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg naar het beloofde 

land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er zuinig 

op zijn! 

Week 42/43 ■ 15/10 - 26/10  Hoe kun je at 

nou doen? 

Exodus 32: 1-20 en Exodus 34 

Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij 

dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt 

als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit 

verontwaardiging gooit hij de stenen tafelen kapot. 

Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes 

opnieuw zijn tien woorden van leven. 

Sociale vaardigheidstraining 

    Coole Kikkertraining                                                                              

Sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining  (8 t/m 12 jaar) 
Ella (8) maakt gemakkelijk vriendinnetjes, maar al snel willen kinderen niet meer komen 

spelen. Ze vinden haar te bazig. Ella begrijpt het niet en is hier heel verdrietig over. 

Rick (10) zou wel willen spelen met andere kinderen, maar durft het niet te vragen. Hij voelt 

zich buitengesloten en zegt liever alleen, thuis te spelen. 

Sander (11) vindt het moeilijk het verschil tussen plagen en pesten te maken en kan moeilijk 

omgaan met kritiek. Dan wordt hij heel boos.  

Er bij horen en plezier hebben, dat wil ieder kind.  Dat vraagt o.a. dat je 

vrienden kunt maken en houden, goed voor jezelf kunt opkomen, 

samen kunt spelen en conflicten oplossen en dat je kritiek kunt horen 

en kritiek kunt geven.  Ieder kind heeft wel iets waarin hij/zij sterker wil 

worden.  

Voor wie en hoe? 

De Coole Kikkertraining is een groepstraining van 10 bijeenkomsten voor kinderen van 8 tot 

12 jaar, in eerste instantie woonachtig in gemeente Katwijk. Spelenderwijs krijgen kinderen 

handvaten waardoor zij zich sterker voelen staan. Het werkboek helpt thuis en op school het 

geleerde te oefenen en kan later gebruikt worden als naslagwerk. Na de vierde bijeenkomst 

is er een ouderavond. De trainers zijn verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Meer informatie en aanmelden 

Als u meer wilt weten over deze training, of als u uw kind wilt aanmelden, kunt u contact 

opnemen met het Jeugd- en Gezinsteam in Katwijk (088) 2542368  

j.devoogd@jgthollandrijnland.nl  Rijnsburg/Valkenburg (088)254 2369  

l.imthorn@jgthollandrijnland.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt er een 

bijdrage van E 10,00 gevraagd voor het werkboek. 

mailto:j.devoorgd@jgthollandrijnland.nl
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KIES training                     Spel- en praatgroep KIES 

Voor kinderen van ouders die (gaan) scheiden  tussen 6 en 12 jaar 

Spel- en praatgroep KIES 

 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe kinderen 

omgaan met de nieuwe situatie kan zeer verschillend zijn. Hoe kun je een kind 

begeleiden in deze moeilijke tijd? KIES helpt jou en je kind! 

 

Spel- en praatgroep KIES 

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding 

Situaties. Bij KIES wordt er door middel van 

leuke werkvormen zoals tekenen, spel, 

muziek, toneel, schrijven en praten ruimte 

gemaakt om te vertellen wat er in zijn/haar 

hart en hoofd omgaat. Binnen de groep vinden 

kinderen herkenning en kunnen zij veel voor 

elkaar betekenen. Kinderen leren hier beter te 

begrijpen wat ze meemaken en manieren te 

vinden om te kunnen omgaan met wat voor 

hen moeilijk is. 

Uit ervaring blijkt dat kinderen met veel 

plezier deelnemen en aangeven dat deelname 

aan de KIES groep voor alle kinderen van 

gescheiden ouders mogelijk moet zijn. Maak 

dus nu gebruik van deze mogelijkheid voor je 

kind(eren)! 

Voor wie 

Alle kinderen van 6-12 jaar waarvan de ouders (kort of lang geleden) zijn 

gescheiden. 

Waar en wanneer 

Er zijn 8 bijeenkomsten. Voordat de groep begint, is er een informatiebijeenkomst voor 

de ouders. 

Kosten De cursus is gratis 

Voor meer informatie  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

www.cjgcursus.nl   088 254 23 84 

info@cjgcursus.nl   Aanmelden: www.cjgcursus.nl 

 

Kinderboekenweek 2018: Vriendschap 

De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 
t/m 14 oktober 2018. Het thema van de Kinderboekenweek van 
2018 is Vriendschap en het motto is Kom erbij!  

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal 

hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep 

verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: 

vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten 

van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van 

miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je 

gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. 

http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en 

geslacht heen. 

Jozua Douglas schrijft dit jaar het kinderboekweekgeschenk met de titel De 

eilandenruzie. Het is een boek in de serie Costa Banana, maar ook op zichzelf te lezen. 

Wat ik alvast kan verklappen: 

De presidenten van Costa Banana en Costa Kanaria hebben al jarenlang ruzie over een 

paar onbewoonde eilandjes. Hun vriend Benito Blanco wil dat ze vrede sluiten en 

vrienden worden, en nodigt ze uit op een klein paradijselijk eilandje. Rosa en Fico mogen 

mee en ontmoeten Angelino, de zoon van hun vaders grootste vijand. Angelino blijkt heel 

aardig en al gauw sluiten ze vriendschap, maar is deze nieuwe vriend echt zo 

betrouwbaar als hij lijkt? 

 

Prentenboek van de Kinderboekenweek 

 
Mila Praagman, bekend van het prentenboek van het jaar, 

Nog 100 nachtjes slapen, schrijft en tekent dit jaar het 

prentenboek van de Kinderboekenweek. 

 

Kit en Pelle gaan spelen in het park. Maar vandaag staat 

daar ineens iets wat er gisteren nog niet was. 

‘Op óns veldje nog wel!’ zegt Pelle. 

‘Kom, even uitproberen,’ zegt Kit. 

‘Nee, niet doen!’ roept Pelle. ‘Op dat bordje staat: Niet 

aankomen!’ 

‘Wélk bordje?’ lacht Kit, en ze klimt op het ding. 

‘Braaf paardje… Pelle, kom erbij!’ 

 
Kinderboekenweek op onze school! 

 
Ook wij besteden de komende weken veel aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit jaar 

is het thema vriendschap en is de titel: ‘Kom erbij!’ Komende twee weken zullen we in 

alle klassen actief met het thema aan de slag gaan. Op maandag 1 oktober om 10.30 uur 

is de aftrap op het schoolplein. Mocht u het leuk vinden om hierbij om een hoekje te 

komen kijken, bent u van harte welkom. 

 

Op dinsdagmiddag 9 oktober houden we op school een boekenruilmiddag. In elke klas 

worden onderling de meegebrachte boeken geruild. Wat is precies de bedoeling? 

 

Ieder kind neemt 1 boek mee naar school wat hij/zij al heeft gelezen en ruilt dat boek 

met iemand anders uit de klas. Het is leuk, als er boeken meegenomen worden waar de 

kinderen zelf enthousiast over zijn, zodat ze ook anderen enthousiast kunnen maken om 

met hen te ruilen.  Wilt u eraan denken om uw kind op 9 oktober een boek mee te laten 

nemen naar school? Dit boek komt niet meer mee terug naar huis, maar wel een ander 

boek, waar uw kind hopelijk razend enthousiast over is. 
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Verder gaan we een heus boek maken met elkaar over twee hele bijzondere vrienden, 

lezen we over het thema, knutselen erover, maken we kennis met de beste vrienden van 

de juffen en meesters, gaan we het hebben over vriendschap en waarom vriendschap zo 

bijzonder is. Kortom, we hebben leuke en leerzame weken voor ons liggen…. 

 

Na afloop van de kinderboekenweek krijgt uw kind het boekje mee naar huis. Alvast veel 

leesplezier gewenst! 

 

Hartelijke groeten, 

De kinderboekenweekcommissie 

 

Betalingen 
Fijn dat heel veel ouders de ouderbijdrage en het schoolreisje al overgemaakt hebben. 

Wilt u , wanneer u dit nog niet gedaan heeft, dit z.s.m. doen. 

 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen-

gelden kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse 

festiviteiten zoals: sinterklaas, Kerstfeest, eindfeest, etc.  

De vrijwillige bijdrage is dit jaar door het bestuur vastgesteld op: 

 € 32,00 per jaar voor het eerste kind per gezin,  

voor 2 kinderen € 57,50,  

voor drie kinderen € 82,50  

voor 4 kinderen € 108,- , maar giften zijn natuurlijk van harte welkom!!.  

De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de O.R. 

 

Schoolreisje en schoolkamp 

Tegen het einde van het schooljaar gaan we een 

dagje uit met de groepen 0 t/m 7. De opzet is om 

met een zo kort mogelijke reistijd evenementen te 

vinden, waarbij de leerlingen op eigen gelegenheid 

kunnen 'avonturen' met daarbij natuurlijk zo min 

mogelijk risico's. Kortom een dag met veel plezier.  

De kosten bedragen waarschijnlijk: 

Groep 0 en 1  € 10,- 

Groep 2 en 3 € 25,- 

Groep 4 en 5 € 24,-  

Groep 6 en 7 € 16,-   

Groep 8  € 105,- schoolkamp in Otterloo 

 

Betaling continurooster 

Het komende jaar werken wij met een zgn. continurooster, dit betekent dat de kinderen 

op school blijven om te eten. Om de collega’s tussen de middag ook de gelegenheid te 

geven om te eten wordt er tijdens het buitenspelen gebruik gemaakt van pedagogisch 

medewerkers van de Speelbrug. Deze worden betaald van deze bijdrage. 

De kosten bedragen € 50, per jaar per kind. 

 

Al deze kosten kunt u overmaken per bank. 

U stort het (totale) bedrag op RABObanknummer NL78 RABO 0356 8471 01 t.n.v. de  

Koningin Wilhelminaschool o.v.v. de naam van uw oudste kind en de groep.  

Voor alle drie de financiële zaken gebruiken wij hetzelfde nummer, dus wilt u goed 

aangeven waar het geld voor bestemd is! 

 
 

 



Kunstvoorstelling groep 1 en 2. 
 

Op maandag 1 oktober hebben de kinderen van groep 1 en 2 een prachtige voorstelling 

op onze school, georganiseerd door de schoolkunstcommissie. 

 

Maarten Mus vliegt er op uit 

 

Maarten is een kleine mus die op een boerderij woont. Hij verloor zijn vader aan een 

havik. Om zijn moeder te troosten wil hij voor haar bloemblaadjes plukken van een 

bijzondere bloem. Deze lelie bloeit maar één nacht in de tien jaar. En ook nog eens heel 

ver weg in het bos. Niemand weet precies hoe je er komt ...  Maarten Mus vliegt er op uit 

is een intieme, beeldende vertelling over dapper zijn en de wereld ontdekken. Een 

modern dierenverhaal, verteld met ‘oude media’, een flanelbord, vertelraam, 

toverlantaarn en overheadprojector. 

 

 

 

 

 

 

 

 


