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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

Wat is het fijn als het zonnetje weer gaat schijnen en de
blaadjes weer aan de bomen komen. Je ziet iedereen
weer blij zijn en iedereen wil graag naar buiten. De laatste
tijd zien we op school ook steeds meer groepen die
buiten een les krijgen. Of dat nu is omdat de talentles over
insecten gaat, omdat de kas in gebruik is genomen of
omdat je ook prima kunt klokkijken op de oprit. Buiten les
krijgen is heel fijn!

Bekijk de jaaragenda

maandag 25 april
t/m vrijdag 6 mei
»M
 eivakantie

In dit maandnieuws kunt meer lezen over de tuinkas en
wat er toch verder allemaal op de oprit gaat gebeuren.
Ook kunt u lezen over de Voorleeswedstrijd, de disco
die georganiseerd werd door de AC, een bezoek aan de
boerderij en nog veel meer.

woensdag 25 mei
»V
 erkeersexamen groep 7
donderdag 26 mei
t/m vrijdag 27 mei
»H
 emelvaartsvakantie

Veel leesplezier!
Esther Jager

Nieuws
uit het team
Hoera! Juf Leonie is op woensdag 12
april mama geworden van zoon Sem
Nick Jonah, met roepnaam Sem. Het
gaat goed met moeder en zoon.
Van harte gefeliciteerd, juf Leonie!

Corona
We horen steeds minder over corona. Dat is fijn. Ook de laatste
maatregelen (voor het onderwijs) zijn inmiddels verdwenen. Zo
is het niet meer nodig om preventief een zelftest te doen of bij
klachten een test bij de GGD te laten doen. Wel wordt geadviseerd
om bij klachten een zelftest te doen. Bij een positieve uitslag gaat
de persoon in quarantaine.
Mocht uw kind klachten hebben en u geen zelftest hebben, laat
het de leerkracht dan weten. Hij of zij kan u dan een zelftest voor
uw kind(eren) geven.

Thema ‘boerderij’
Als afsluiting van het thema ‘De boerderij’,
bezochten de onderbouwgroepen
zorgboerderij De Huydecoper op het
terrein van Amerpoort. Zo konden we in
het echt meemaken waar we steeds over
gewerkt hebben.

We hebben veel dieren gezien en geaaid. En wat hadden we
veel geleerd met dit thema. We konden de vragen over de
dieren al goed beantwoorden! We hebben gezellig gegeten
aan de picknicktafel en ook nog gespeeld in de speeltuin.
Wilt u ook een keer deze boerderij bezoeken met uw
kind(eren)? Ze zijn open in het weekend en vinden het leuk
als u langskomt.

Voorleeswedstrijd 2022
De groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan de voorleeswedstrijd.
Er wordt eerst gelezen in de eigen groep, de winnaar van iedere groep
leest daarna voor aan alle kinderen van de groepen 7 en 8.
De winnaar van onze school was dit jaar Charlotte Boeljon uit groep 7b!
Zij mocht daarom meedoen met de lokale voorronde van de Nationale
voorleeswedstrijd. Hier deden kinderen aan mee van meerdere scholen
uit Hilversum e.o.
Deze voorleesronde was op 15 februari. De wedstrijd werd uitgezonden
via Zoom, want we mochten nog niet met zoveel kinderen naar de
bibliotheek. Wij hebben met de klas gekeken naar de wedstrijd en ook
de ouders van Charlotte konden thuis meekijken.
Charlotte had een filmpje gemaakt waarin zij voorlas uit het boek Luna
van Pieter Koolwijk. Zij heeft niet gewonnen, maar wij zijn heel trots op
haar dat zij meedeed namens de Wilhelminaschool!

Schooltuin van de
Wilhelminaschool
De schooltuintjes komen er op korte termijn al!
Vóór de meivakantie is er een start gemaakt met de
realisatie hiervan. En kort na de meivakantie gaan we
hem vullen. Misschien heeft u al gezien waar deze
komt? Er ligt nu nog een wat saai stuk grond op de
oprit, wel al gevuld met de juiste potgrond en de
eerste stekjes zijn al in de tuinkas aan het groeien en
na de meivakantie worden deze overgeplaatst naar
de grote tuin.
Met de hulp van een hele enthousiaste tuinmoeder
en kinderen uit groep 4/5 is de start van de
Wilhelminaschooltuin een feit, we hebben er zin in!

Tropical Party Disco
Na 2 jaar was het eindelijk weer zover,
een disco in de gymzaal. Met het thema
Tropical party! Het was even rennen
en vliegen, maar het was op tijd af, de
gymzaal was in de middag omgetoverd
tot een tropisch geheel. Palmbomen,
flamingo’s, gekleurde Hawaï slingers enz.
enz. Alle hulpouders en EHBO stonden
er klaar voor het feest kon beginnen. Wat
zag iedereen er mooi uit! Het was een
geweldig feest, de kinderen konden weer
even heerlijk plezier maken met elkaar.
Iedereen die geholpen heeft ontzettend
bedankt!
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Namens alle kinderen, willen we de AC,
hulpouders, fotografen en EHBO-ers
ontzettend bedankt!

Een reactie/ verslag van een leerling uit groep 8, over de Disco

Gezocht

enthousiaste ouders

Meld je hier aan

Wist u dat we voor het nieuwe schooljaar nog
hard op zoek zijn naar ouders die willen helpen
bij de Activiteitencommissie?

Of stuur een mail naar t.hartendorp@proceon.nl

Pasen
Op donderdag 14 april hebben we het Paasfeest gevierd
op school.
We vierden dat er met de lente nieuw leven begint én dat het
verhaal van Jezus niet kon worden beëindigd, zelfs niet door
de dood. In alle groepen werd het Paasverhaal verteld, over
nieuw leven en opleven. Ook genoten we in de klas van een
feestelijk aangeklede Paaslunch. De kinderen lunchten uit
een prachtig versierde doos, tasje of mandje. Wat zag dat er
leuk uit en wat was dat gezellig! Tot slot mochten alle groepen
paaseieren zoeken en ze verdienden hiermee een lekkere
traktatie. We kijken terug op een geslaagd Paasfeest!

Terugblik studiedag 24 maart
“Ik kan een rekeninstructie geven waarbij ik gebruik
maak van Met Sprongen Vooruit, concreet materiaal
en/of activerende werkvormen, op zo’n manier dat de
leerlingen hoogst betrokken zijn en zichtbaar lerend.”
Dit was het doel van de studiedag van 24 maart jl. De
ochtend startte met een rekenopdracht met M&M’s van
onze rekencoördinator Eveline. Een vooral ‘lekkere’
opdracht waarin verschillende rekenvaardigheden aan
bod kwamen; rekenen met verhoudingen, uitrekenen
van percentages en het teken van tabellen. Een leuke,
opdracht waarbij iedereen betrokken was en die als
opmaat diende om met elkaar te gaan kijken naar hoe je
pakkende en uitdagende rekeninstructies kunt geven.
Bewegend leren is daar ook een voorbeeld van. Bij het
bewegend leren zijn kinderen tegelijkertijd bezig met
bewegen en met het verwerken van de lesstof. Dit kan
bijvoorbeeld in de klas door met een bal overgooiend
voorkennis op te halen, maar ook in de gymzaal of buiten
door het spelen van een ‘breuken-estafette’.
Van de dit jaar aangeschafte rekenmaterialen en
rekenspellen van Met Sprongen Vooruit hebben
leerkrachten bekeken bij welke rekendoelen deze passen
en hoe ze tijdens rekeninstructies en rekenlessen kunnen
worden ingezet.

Een leuke en vooral praktische studieochtend
waarbij leerkrachten een uitdagende en
doelgerichte rekenplanning hebben gemaakt
voor de komende periode voor hun groep.

Sponsorklik
Wist u dat wij geld kunnen verdienen door uw bestellingen bij een aantal
websites?
Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor
elke bestelling die via SponserKliks.com gedaan wordt. 75% van deze
commissie stort Sponsorkliks op de bankrekening van de Wilhelmina.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld bol.com gaat of via de link van
Sponsorkliks naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde bedrag. Alleen
in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en sponsor je op
deze manier ons nieuwe schoolplein. Makkelijk toch?!
Wat moet je doen? Ga naar de website van de Wilhelminaschool, klik op
Nieuws. Vervolgens staat hier de link van Sponsorklik. Vervolgens kunt
u gewoon uw bestelling bij welke webwinkel dan ook plaatsen en gaat
alles zoals u gewend bent.

Herhaling
Vakantierooster en
vrije dagen 2022-2023

Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 is bekend.
Ook zijn de studiedagen gepland. Hierbij een overzicht van
de vrije dagen voor de kinderen.

Vakantierooster
maandag 17 oktober 2022
t/m vrijdag 21 oktober 2022
»H
 erfstvakantie
maandag 26 december 2022
t/m vrijdag 6 januari 2023
» Kerstvakantie
maandag 27 februari 2023
t/m vrijdag 3 maart 2023
» Voorjaarsvakantie
vrijdag 7 april 2023
t/m maandag 10 april 2023
» Paasvakantie

Studiedagen
» Leerlingen zijn de hele dag vrij
maandag 29 augustus 2022
donderdag 15 september 2022
woensdag 23 november 2022
maandag 20 februari 2023
dinsdag 30 mei 2023
vrijdag 24 maart 2023
Vrije middagen
» Leerlingen zijn deze middag vrij
vrijdagmiddag 23 december 2022
vrijdagmiddag 21 juli 2023

maandag 24 april 2023
t/m vrijdag 5 mei 2023
» Meivakantie
donderdag 18 mei 2023
en vrijdag 19 mei 2023
» Hemelvaart
maandag 29 mei 2023
» Pinksteren
maandag 24 juli 2023
t/m vrijdag 1 september 2023
» Zomervakantie

Een opvallende studiedag in het rijtje is maandag
29 augustus 2022. Dit is de eerste schooldag. We
willen deze dag gebruiken voor het voeren van de
startgesprekken met de kinderen en met u. Afgelopen
jaar hebben we de startgesprekken in een nieuwe vorm
gedaan en na evaluatie kwam naar voren dat het fijn
zou zijn om vóór de start van het schooljaar al kennis
te maken. Dit geldt voor het kind, de ouder(s) en de
leerkrachten. We hebben er daarom voor gekozen om
de startgesprekken op één dag te voeren, namelijk
maandag 29 augustus.
We zullen vóór de zomervakantie de gelegenheid geven
om in te schrijven voor het startgesprek op de eerste
schooldag, zodat u daar met uw agenda ook rekening
mee kunt houden.

jggv vraag van de maand

HOE HELP IK MIJN KIND
BIJ HET VERWERKEN
VAN VERLIES?
Lees hier het hele artikel

Ieder kind krijgt te maken met verlies, bijvoorbeeld bij
een verhuizing, een scheiding, ziekte of dood. Maar
ook het kwijtraken van een knuffel of huisdier of het
overstappen van basisschool naar middelbare school
kan voelen als verlies.
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