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Beste ouders/verzorgers,

Agenda

Voor u ligt alweer het laatste maandnieuws van dit
schooljaar. Wat hebben we met z’n allen weer veel
gedaan. In dit nieuws kunt u lezen welke activiteiten er
in juni/juli hebben plaatsgevonden, geven we een korte
terugblik op het afgelopen schooljaar en een vooruitblik
op het komende schooljaar.

Bekijk de jaaragenda

Namens het team van de Wilhelmina wensen wij alle
kinderen en ouders een heel fijne en welverdiende

maandag 29 augustus
»S
 tart gesprekken met
kind en ouders. Deze dag
zijn de kinderen vrij.

zomervakantie!
Tecla Hobbij & Els Ramaekers

dinsdag 30 augustus
»E
 erste schooldag
vrijdag 9 september
»Z
 omerfestival 17.00-19.00 uur

Volg ons!

donderdag 15 september
» Studiedag. Kinderen zijn deze dag vrij

Volg ons nu op
Instagram en Facebook
» wilhelminaschoolhilversum

vrijdag 16 september
»W
 orld Cleanup Day.
Groep 6, 7 en 8 maken Hilversum schoon.

Kamp groep 8
Groep 8 is op 22, 23 & 24 juni op kamp
geweest bij de Kemphaan in Almere. We zijn
ernaartoe gefietst en we hebben 3 hele mooie
dagen gehad. Het weer was natuurlijk top,
daarmee hebben we ontzettend geboft.
De kinderen waren gezellig en fanatiek!

Er was een megaspannende spooktocht
met ouders als figuranten, een heerlijke
BBQ, een speelbos, een bootcamp,
filmavond en een megagroot klimbos!
De kinderen (en de juffen en meesters)
waren zeer voldaan, maar toch ook wel
erg moe toen we weer thuiskwamen.
Nu nog 2 weken om te oefenen voor de
musical en dan neemt groep 8 afscheid
van de Wilhelminaschool!

Kleuterproject Circus
Wat een feest!
Het laatste thema dit jaar bij de kleuters ging over het circus. Natuurlijk
kan je dat thema niet afsluiten zonder een echte circusvoorstelling.
De ouders waren uitgenodigd en de acts ingestudeerd. Afgelopen
woensdag was het zover. Een volle gymzaal, wat leuk om weer eens
zoveel ouders bij elkaar te zien. Iedereen was natuurlijk heel benieuwd
hoe hun kind het zou doen.
De voorstelling werd geopend door de twee directeuren van het circus.
Zij heetten iedereen welkom. De start was voor groep 2/3. De jongleurs
en acrobaten lieten hun kunsten zien. Ook had de hele klas nog een
mooie dans ingestudeerd.

Daarna was het de beurt aan de
Konijnengroep. Die hadden echte
dierennummers ingestudeerd. De paarden,
olifanten en tijgers betraden de piste.
Het slot van de voorstelling was voor de
Berengroep. Zij deden knappe kunstjes als
clowns en waren hele sterke mensen.
De kinderen waren super artiesten en we
zijn heel trots op ze! Wat een geweldige
afsluiting van dit project.

Voorstelling
Peer Gynt
in het MCO

Op 1 juli hebben de groepen 6/7, 7 en 8 in het MCO de voorstelling van
Peer Gynt gezien. Samen met 7 andere scholen was het een volle zaal!
Het Cuypers Ensemble speelde de muziek, waar onze eigen leerling
Melchior in meespeelt, en Frank Groothof vertelde het verhaal van Peer.
Heel goed gedaan! Het was het ene moment heel grappig en het andere
moment indrukwekkend.
We willen de ouders die gereden hebben hartelijk bedanken.

Zomer picknick 6 juli
Ontzettend leuk dat er zo veel ouders en opa’s
en oma’s aanwezig waren bij de zomerpicknick
op het schoolplein. Wat zag het er gezellig uit
met al die gekleurde kleedjes!
De kinderen hebben een mooi afscheidslied
gezongen voor Esther. En de barista heeft
heerlijk koffie verzorgd voor alle volwassenen.
Een zeer geslaagde picknick!

Terugblik: Wat deden we in schooljaar 2021-2022?
•	Hebben we de plannen voor het vergroten van het
eigenaarschap en de talentontwikkeling van de
leerlingen verder uitgewerkt.

Het schooljaar 2021-2022 zag er anders uit dan de
gemiddelde schooljaren vanwege de coronacrisis. We
hadden vooral te maken met veel coronabesmettingen.
Het gevolg daarvan was dat veel kinderen en ook
teamleden in quarantaine moesten. Rond april 2022
werden de meeste maatregelen opgeheven. Naast alle
ontwikkelingen rondom het onderwijs op afstand en
het hybride onderwijs, zijn we op school aan de slag
gegaan met diverse onderdelen uit het Schoolplan
2020-2024:

•	Is een cyclus van excursies ontwikkeld in het kader
van Unesco.
•	Zijn we druk bezig geweest met de herinrichting
van het schoolplein en de inrichting van een
talentlokaal.
•	Is er een teamtraining geweest rondom
eigenaarschap van kinderen.

•	Heeft het team de training ‘Met sprongen vooruit’
gevolgd. In dit programma staan effectieve
rekeninstructies en instructies met behulp van
andere materialen centraal. Het materiaal en de
werkwijze wordt toegepast in de groepen.

•

Is gekeken naar rekeninstructies in de klassen.

•	Is een schooltuin opgezet, inclusief een kas op
het schoolplein. Daar groeit al één en ander in.

Vooruitblik: Wat gaan we doen in schooljaar 2022-2023?
•	Gaan we verder met de inrichting van
‘talentontwikkeling’ in de school.

•	Zullen we de leerlijn van mediawijsheid en digitale
geletterdheid opzetten en in gebruik nemen.

•	Richten we de schooltuinen verder in en maken
we het werken in de schooltuinen een structureel
onderdeel van de lessen.

•	Worden we een Unesco school en werken we
daarmee aan het wereldburgerschap van de
kinderen.

•	Wordt de keuken in het kooklokaal geplaatst
en in gebruik genomen.

•	Zetten we in op ouderbetrokkenheid en op de PR
voor onze mooie school.

•	Gaat het team aan de slag met het vergroten van
het eigenaarschap van de kinderen.

Leerkrachten die afscheid nemen van de Wilhelminaschool
Na 43 jaar lesgeven is het dan binnenkort écht voorbij: ik ga met pensioen. Niet van
harte maar aangezien we recent een boerderijtje in Twente hebben gekocht is het
een verstandig besluit. 43 jaar geleden begonnen en ik vind mijn baan nog steeds
ontzettend leuk. Geen dag is hetzelfde.

Dag Juf Minka!

Mijn doel was altijd: diploma’s zijn belangrijk maar vooral: hóe sta je straks in het
leven! Een kind opbouwen is altijd mijn grootste doel geweest en als ik ze aan het
eind van het schooljaar met opgeheven hoofd en vrolijk kwebbelend mijn klas uit
zag wandelen dacht ik: prima! Jij komt er wel! Mijn doel is bereikt. Zelfvertrouwen
en sociaal naar anderen dat is waar het om gaat. Ieder mens mag er zijn.
Nu is het werk klaar: tijd voor andere dingen. Welke? Ik heb nog geen idee. Maar
dat ik weer ergens mijn “handen laat wapperen” staat vast! Niet in het onderwijs
maar overal is hulp nodig en daar ga ik voor!
Ik zal mijn lieve collega’s ontzettend missen en ook de liefde die ik kreeg van
ouders. Jullie hebben me vaak laten merken dat jullie blij met mij waren. Het ga
jullie goed!
Hartelijke groeten,
(Juf) Minka Reijnders

Mijn afscheid van de Wilhelminaschool is tegelijkertijd afscheid van mijn werk als
leerkracht in het basisonderwijs. En wat een fijn moment is dat. Tot op de laatste
werkdag fluitend met de fiets over de hei richting Hilversum. Tot op de laatste
werkdag ’s ochtends begroet worden door vrolijke, blije, ondeugende, lieve
en soms verdrietige kinderen. Allemaal verwachtingsvol opkijkend naar jou als
leerkracht, wat heb je vandaag voor ons in petto, wat gaan we leren juf.

Dag Juf José!

Afscheid van de Wilhelminaschool betekent ook afscheid nemen van heel veel
enthousiaste, betrokken lieve collega’s en ouders. Ik zal het allemaal missen op
z’n tijd.
In een boek dat ik de laatste twee weken voorlas 2 weken
staan veel vragen die uitnodigen tot nadenken, delen en
gesprek. Ik pak er twee uit:
Wat neem je mee van hier op je verdere (levens)reis?

»N
 egen jaar aan mooie herinneringen op deze school..
Waar ben je trots op / dankbaar voor?

»D
 at ik in goede gezondheid afscheid kan nemen van een
werkplek die mij lief is. Een plek waar ik mocht en kon
werken en genieten van jullie kinderen.
Voor de kinderen, ouders en collega’s:
Alle goeds, José Boerma.

Lieve ouders en kinderen van de Wilhelminaschool,

Dag Juf Tamara!

Na bijna 16 jaar ga ik afscheid nemen van de Wilhelminaschool. Wat begon als
een brief om mij te oriënteren op het werken in het Speciaal Onderwijs, heeft
geresulteerd in een nieuwe baan.
Vanaf volgend jaar ga ik werken op de Klimopschool in Hilversum. Een school waar
kinderen meer uitdaging ondervinden aan het eigen maken van leerstof. Ik zie het
als een enorme uitdaging om deze kinderen te helpen in hun groei. En het er dan
ook ontzettend veel zin in!
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren en wens u en uw
kinderen heel veel succes en plezier op de Wilhelminaschool.
Met hartelijke groet,
Tamara Chan-Doornekamp

Stand van zaken
nieuwe schoolplein
In het vorige maandnieuws heeft u al een glimp kunnen
zien van het ontwerp van het nieuwe schoolplein. Anders
dan velen hadden gehoopt, zal dit nieuwe schoolplein
nog niet worden aangelegd in de zomervakantie. Er zijn
nog een aantal punten die we verder willen ontwikkelen
samen met BINK die ook gebruik maakt van het
schoolplein van de Wilhelminaschool. Na de vakantie
gaan we hierover verder in gesprek. Uw en ons geduld
wordt dus nog even op de proef gesteld.

Nieuws uit de
medezeggenschapsraad
Afgelopen vergadering hebben we weer
diverse punten besproken, waaronder
de nieuwe schoolgids. De MR heeft de
conceptversie bekeken, van commentaar
voorzien en na de aanpassingen komt
de schoolgids ter instemming terug in de
medezeggenschapsraad.
De directie heeft ons geïnformeerd over het
nieuwe jaarplan. De school/het team gaat
aan de slag met tien ontwikkelpunten. De
directie informeert de ouders hier later nog
een keer over. Er liggen mooie plannen voor
de komende periode.

Verder is er gesproken over de ouderbijdrage. Veel
ouders weten niet goed welke activiteiten er van de
ouderbijdrage betaald worden. School zal ouders komend
schooljaar hierover beter informeren, zodat ouders meer
inzicht krijgen in de bestedingen van het geld. Ook is de
vrijwillige bijdrage voor het overblijven en het overblijven
zelf ter sprake gekomen. Op dit moment is de school aan
het onderzoeken hoe ze de kwaliteit van het overblijven
zou kunnen verbeteren bijvoorbeeld door het inzetten van
een sportcoach.
Vanuit de oudergeleding hebben zich twee ouders
herkiesbaar gesteld, nl Hanneke van der Lende en
Inge van Lievenoogen. Er zijn geen tegenkandidaten
ingediend en daarom zullen zij starten met een volgend
termijn in de MR.
We wensen alle ouders een hele fijne zomer en tot
volgend schooljaar!

Grootonderhoud in de zomervakantie
In de zomervakantie zullen de vloeren in de gangen en in een aantal lokalen worden
vervangen. Ook zullen de gevels worden gereinigd en zullen er nieuwe zonneschermen
worden geplaatst.
We kunnen komend schooljaar in ieder geval starten in een schoon en ge-pimpt
schoolgebouw.

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

vrijdag 7 april 2023
t/m maandag 10 april 2023
» Paasvakantie

maandag 26 december 2022
t/m vrijdag 6 januari 2023
» Kerstvakantie

maandag 24 april 2023
t/m vrijdag 5 mei 2023
» Meivakantie

maandag 27 februari 2023
t/m vrijdag 3 maart 2023
» Voorjaarsvakantie

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

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

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.

jggv vraag van de maand

VAKANTIE, HOE HOUD
JE HET GEZELLIG?

Lees hier het hele artikel

Het idee om de hele zomer met elkaar thuis te zitten
is voor veel gezinnen iets waar ze best een beetje
tegenop zien. Hoe hou je de vakantietijd toch ontspannen
voor iedereen?

Fijne vakantie!

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

Telefoon
035 621 5840

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

