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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

Hierbij alweer het maandnieuws van de maand
februari. Het vorige maandnieuws is pas

Bekijk de jaaragenda

verschenen, maar doordat februari een korte
maand is met ook een nog vakantie en wij u alweer
zoveel nieuws te vertellen hebben, konden we niet
wachten om al deze nieuwtjes met u te delen.

maandag 28 februari
t/m donderdag 3 maart
»S
 preekmiddag/avond

In dit maandnieuws kunt u alvast kennismaken met
onze nieuwe collega juf Tineke, krijgt u een update

donderdag 24 maart
»S
 tudiedag. Alle leerlingen vrij.

over het schoolplein, vertellen we u graag over het
thema duurzaamheid en krijgt u een inkijkje in de

woensdag 30 maart
en donderdag 31 maart
»S
 choolfotograaf

nieuwste aanwinsten voor onze schoolbibliotheek.
Alvast een heel fijne vakantie gewenst.
Veel leesplezier!
Esther Jager

Nieuws uit het team
Na de voorjaarsvakantie start juf Tineke bij ons op school in groep 2/3, in
de Levelklas en ter ondersteuning van de interne begeleiding. Hieronder
stelt zij zich graag aan u voor:
Mijn naam is Tineke van Dalen. Ik ben 56 jaar geleden in Amsterdam
geboren. Tot mijn 26e heb ik in Amsterdam West gewoond. Na de geboorte
van mijn dochter ben ik naar Amstelveen verhuisd. Hier woon ik nog steeds
met veel plezier. Vanaf mijn 19e ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik heb in
verschillende wijken van Amsterdam gewerkt, in de functie van leerkracht
en Intern Begeleider. Ik verheug me er op om mijn werkzaamheden in
Hilversum voort te zetten. Tot binnenkort, Tineke

Corona
Half januari werden de quarantaineregels voor het onderwijs en later voor de rest
van Nederland versoepeld. Dit betekent dat vanaf die periode klassen niet meer in
quarantaine hoeven wanneer er meerdere besmettingen in één klas zijn. Voor het
onderwijsproces is dit heel fijn, omdat kinderen die niet besmet zijn gewoon naar school
kunnen en daar de lessen kunnen volgen.
We zien echter wel dat het aantal besmettingen steeds meer toeneemt. We hebben
ervoor gekozen om niet meer bij elke besmetting een groep te informeren, omdat het
aantal besmettingen per groep oplopen en we u op die manier overladen met berichten.
Daarnaast hebben de besmettingen geen gevolgen voor de andere kinderen.
We vinden het fijn om te merken dat de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 goed gebruik
maken van de geleverde zelftesten. Ook in andere groepen merken we dat de kinderen
en u zich goed aan de maatregelen houden in het belang van ieders gezondheid. Wij
waarderen dit zeer!

War Child-actie
Het geld van de kerstactie voor War Child is overgemaakt naar
de organisatie. Eén van de ambassadeurs, Joshua Nolet van
Chef Special heeft eerder al een bedankberichtje ingesproken.
Ook is er nog een bedankje gekomen van de organisatie:
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Schoolbibliotheek
nieuws!!
De afgelopen weken (en de aankomende
weken) komen er een heleboel nieuwe boeken
binnen. Dit keer hebben we voornamelijk
informatieboeken aangeschaft. De kinderen en
leerkrachten maken er al gretig gebruik van.
Bij dit bericht treft u drie boeken aan die we
nieuw hebben mogen ontvangen. Beetje bij
beetje wordt de schoolbibliotheek steeds
fraaier en aantrekkelijker voor de leerlingen.

Schoolplein
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn wij op school druk bezig met het realiseren van
een nieuw schoolplein. Hierbij leest u een update over de vorderingen.
Een groepje leerkrachten en ouders is begin februari weer bij elkaar gekomen om te
brainstormen over hoe het schoolplein ingericht moet worden en wat er past binnen
de visie van onze school. Met een schaar en lijm zijn we ondertussen bezig geweest
om deze visie om te zetten in een moodboard. Deze moodboards worden op dit
moment gedeeld met de leerlingen en het team om nog scherper te hebben hoe ons
droomschoolplein eruit moet komen te zien. Ook is er een moodboard gemaakt voor de
oprit, deze ruimte willen we ook optimaal benutten.
Na de voorjaarsvakantie zullen er gesprekken plaats vinden met bedrijven die
gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van schoolpleinen. Zij maken vervolgens een
ontwerp op basis van onze moodboards en ideeën.
U kunt zich voorstellen dat een nieuw schoolplein veel geld kost. We hopen met elkaar
dit geld bij elkaar te krijgen. We hebben al veel ideeën, maar we komen er niet alleen!
Heeft u of kent u iemand met een bedrijf die open staat voor sponsering? Stuur een mail
naar t.hartendorp@proceon.nl. Alvast bedankt! Verder updates zullen volgen in Parro en
in het volgende maandnieuws.

Drinken doen we uit onze
eigen fles of beker en ons brood
en fruit nemen we mee in onze
eigen trommel!

Duurzaamheid
Hoe zorg je ervoor dat je omgeving schoon blijft? En waarom
is dat belangrijk? Hoe kunnen we afval verminderen en hoe
kunnen we afval scheiden? Wat voor soorten afval kunnen
we scheiden en in welke container moet wat? Kan het weer
opnieuw gebruikt worden? En het gebruik van water? Kan het
een beetje minder? Eten weggooien? Nee toch? Op 11 februari
was het de landelijke Warme Truiendag waar wij als school
graag aan mee deden. Als we een warme trui aantrekken, kan
de verwarming een graadje lager en besparen we energie.
Mooi toch?! Ook hiermee kunnen we aan het milieu denken.

De kinderen hebben gekeken naar wat
ze zelf kunnen doen en hoe ze ervoor
kunnen zorgen dat ze minder afval
hebben. Dit bracht ons op het volgende:
In plaats van een pakje drinken, kunnen
we beter een fles of beker water
meenemen en in plaats van in een plastic
zakje of aluminiumfolie kunnen we ons
brood en fruit beter in een trommeltje
meenemen. Dat is minder afval voor het
milieu. Dus bij deze vanuit de kleuters
een oproep: Drinken doen we uit onze
eigen fles of beker en ons brood en fruit
nemen we mee in onze eigen trommel!
Doen er meer kinderen mee?!

Bij de kleuters wordt deze periode gewerkt rondom het thema
‘Duurzaamheid’. In de klas is een kringloopwinkeltje ingericht
met eigen spullen van thuis waar de kinderen thuis niet meer
mee speelden. En wat blijkt? Waar je zelf op uitgekeken bent
kan voor een ander nog heel interessant zijn. Deze week zijn
de groepen daarom ook op bezoek gegaan naar het winkeltje
van Terre des Hommes. Daar mochten de kinderen wat
uitzoeken voor de klas. Er is heel wat leuks kunnen gekocht.
En het uitgegeven geld gaat naar kinderen in arme landen,
zodat zij ook naar school kunnen gaan.

Rots en Water
Aan het begin van dit schooljaar is in een
aantal groepen de training “Rots en water”
gegeven. Hoe sta je als kind in de groep?
Wanneer voel je je rots, stevig op de grond
en sterk. Wanneer ben je meer water, vloei
je mee als een rivier, houd je rekening met
anderen en met jezelf. Deze verschillende
vormen van er zijn, zijn beiden belangrijk.
Binnen de trainingen gaat het om
samenwerken, samen het einddoel
bereiken. Welke rol heb je en hoe pas
je het toe. En kan een opdracht ook
uitgevoerd worden zonder te overleggen?
Is er iemand die de leiding heeft en wordt
daar naar geluisterd?

Elke les beginnen we in de kring, kort even bespreken hoe
de kinderen ervoor staan. Dan samen de training beginnen:
sterk staan, voelen dat je staat, bewegen en weer sterk
staan. Lekker met je voeten op de grond. Daarna volgt een
samenwerkactiviteit. Er worden leiders gekozen van een
team. Teams worden willekeurig gekozen, zodat de kinderen
leren om verschillende rollen te hebben binnen verschillende
oefeningen. Dan volgt de oefening. Afgelopen keer moesten
de kinderen in teams het schip (de matten) naar de overkant
van het lokaal brengen zonder de vloer te raken. De vloer was
lava! De eerste keer duurde het 14 minuten voordat iedereen
er was. Dat was al knap. Er werd overlegd, er werd geholpen,
er werden tips gegeven. Hard werken voor iedereen, maar
ook iedereen trots dat het was gelukt. De tweede keer, andere
teamleiders, en zonder te praten was het in 6 minuten gelukt.
Superknap!
De les wordt afgesloten met de Gouden Haan. Zo lang
mogelijk op één been staan, zonder om te vallen. Ook daar
worden tips aan elkaar gegeven: je kunt beter niet naar
je vriendjes kijken of kijk naar de muur. En dan gaan we
beginnen. Het is muisstil in het lokaal, als iemand “omvalt”
dan gaat het kind zachtjes zitten. Ook weer rekening houden
met elkaar!

URTSPORTCOACHES

De Gouden Haan kan natuurlijk ook thuis geoefend worden!
Els van Rooijen

HILVERSUM

Buurtsportcoaches
Houd jij ook zo van sport of wil je uitproberen
welke sport bij jou past? Dan hebben wij goed
nieuws. De buurtsportcoaches hebben een
gratis sportprogramma voor alle inwoners tussen
de 2 en 18 jaar. Plezier in bewegen staat bij
ons voorop!
Onze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle
kinderen uit Hilversum!

Bekijk het programma

Sportprogramma
buurtsportcoaches
7 februari t/m 22 april 2022

jggv vraag van de maand
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JE GEVOELIGE
KIND?
De buurtsportcoaches
hebben een gratis
sportprogramma voor alle

en de 2 en 18 jaar. Plezier in bewegen staat bij ons voorop!

Gevoelige kinderen beleven de wereld intenser. Een andere
kant van deze gevoeligheid kan zijn dat ze meer piekeren
of overspoeld worden door zijn of haar emoties. Heb jij een
Lees hier het hele artikel
gende pagina voor ons programma. Let op: wij werken met inschrijvingen
gevoelig kind? Lees in dit artikel hoe je je gevoelige kind
kunt ondersteunen.
aximaal aantal deelnemers. Wil jij meedoen? Stuur de buurtsportcoach
een

es vooraf onze spelregels door.

Onze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle kinderen uit Hilversum!

Adres
Gijsbrecht van
Amstelstraat 4
1213 CK Hilversum
Wilhelmina School is onderdeel
van de Proceon scholengroep.

Telefoon
035 621 5840
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Buurtsportcoach voor jeugd Hilversum | Sport & bewegen voor 0 – 20 jaar

E-mail
wilhelmina@proceon.nl
Website
wilhelminahilversum.nl
Volg ons

