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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

Dan is het ineens weer maart en ziet de wereld er
anders uit. Waar wij hier steeds meer het ‘normale’
leven na corona oppakken, zien we in Oekraïne dat
mensen moeten vechten voor hun vrijheid. We merken
dat het nieuws ook hier veel met kinderen doet en dat
het hen bezighoudt. Dit hebben we ook gezien met de
collecte vóór giro 555. Er is massaal geld gegeven voor
dit goede doel. En ook na de actieweek is er nog geld
binnengekomen Heel erg bedankt hiervoor! Verderop
leest u de totale opbrengst voor giro 555.

Bekijk de jaaragenda

woensdag 30 maart
en donderdag 31 maart
»S
 choolfotograaf
zondag 3 april
»B
 ink Kids Run

Verder kunt u in dit maandnieuws lezen over onze
studiedag van februari, de acties voor ons nieuwe
schoolplein, de activiteiten voor de komende periode
en over ons nieuwe introductiefilmpje. Ook vindt u
het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 in dit
maandnieuws en nog veel meer.

donderdag 14 april
»P
 aasviering
vrijdag 15 april
t/m maandag 18 april
»P
 aasvakantie

Veel leesplezier!
Esther Jager

vrijdag 22 april
»S
 portdag
maandag 25 april
t/m vrijdag 6 mei
»M
 eivakantie

Giro 555
Het nieuws zal u niet zijn ontgaan over de oorlog in Oekraïne.
Als school wilden wij ook ons steentje bijdrage om de mensen
daar te helpen. Daarom hebben we in de week van 7 maart
gecollecteerd voor Giro 555. Ook in de week daarna kwam er
nog geld binnen. De spaarpot van kinderen is omgedraaid, er
zijn flessen opgehaald en papa en mama zijn lief aangekeken
voor een beetje geld. Wat geweldig dat we met elkaar ons
hebben ingezet voor de mensen in Oekraïne. Op het moment
van schrijven is er opgehaald, een bedrag van:

€563,07

Introductiefilmpje van
de Wilhelminaschool
Afgelopen maand is ons introductiefilmpje online
gekomen. Heeft u ons filmpje al gezien?
Klik op de play button om ‘m te bekijken.

Nieuws uit het team
Kinderen in de leeftijd van 4 –12 jaar die uit Oekraïne zijn gevlucht
en in Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. De
afgelopen weken is er veel overleg geweest tussen de gemeentes
en schoolbesturen over wat dat betekent voor onze regio. Proceon
scholengroep gaat in Gooise Meren het onderwijs aan deze
kinderen organiseren. Taalschool De Globe zal daarom een herstart
maken. Juf Esther mag wederom leidinggeven aan deze school. Juf
Esther blijft op de Wilhelminaschool, maar zal ook op De Globe zijn.
Gelukkig is er iemand om een aantal onderwijsinhoudelijke taken
over te nemen. Juf Tecla is al een aantal weken bij ons op school
om te ondersteunen in de interne begeleiding en zal één dag per
week op de Wilhelminaschool blijven om ook te ondersteunen bij
een aantal onderwijsinhoudelijke directietaken.

Ander nieuws uit het team betreft het
zwangerschapsverlof van juf Leonie.
De afgelopen weken heeft juf Leonie
veel verschillende taken opgepakt,
wat wij erg fijn vonden. Vanaf begin
april gaat zij genieten van haar
zwangerschapsverlof. We zien
haar in het nieuwe schooljaar terug
op school.

Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd
Op donderdag 17 maart hebben 70 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van onze
school meegedaan aan de internationale Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd.
Zij moesten een aantal behoorlijk pittige sommen maken en proberen zo
goed mogelijk te scoren. Hun antwoorden worden vergeleken met andere
deelnemers uit Nederland.

Meer informatie

Ieder kind krijgt een certificaat van deelname en er is ieder jaar een leuk
wiskundig bedankje voor ieder kind. Daarnaast zijn er op landelijk niveau en
op schoolniveau prijzen te verdienen. De kinderen hebben goed hun best
gedaan en hier en daar een diepe zucht gelaten als de opdracht toch wel erg
ingewikkeld was. We zijn erg benieuwd naar de resultaten.

Starttijden

Bink Kids Run
Op zondag 3 april lopen 80 kinderen van de
Wilhelminaschool mee met de Bink Kids Run.
Ook lopen er veel ouders mee als begeleiding
en hebben we extra handen van ouders die
helpen bij de organisatie. Daarvoor onze
hartelijk dank.

11.00 uur

kinderen uit groep 7 en 8

11.15 uur

kinderen uit de groep 4/5, 5 en 6

11.30 uur

kinderen uit groep 3 en 4

Omschrijving route
Start Langgewenst t.h.v. flats ingang, linksaf Honingstraat,
linksaf Naarderstraat, rechtdoor Bussummerstraat,
rechtdoor Kerkstraat, linksaf Langestraat, linksaf
Herenstraat, linksaf Groest naar finish

Kom gerust de kinderen aanmoedigen!

Pasen en Paaslunch
De paasviering op school is dit jaar op donderdag 14 april
en wordt in de eigen groep gehouden. Het thema van onze
methode Trefwoord is ‘Nieuw leven’. Het gaat in deze viering
over nieuw leven en opleven. We vieren dat er met de lente
nieuw leven begint én dat het verhaal van Jezus, die voor
velen de hoop op een goede toekomst en een nieuwe manier
van leven belichaamt, niet kon worden beëindigd, zelfs niet
door de dood.
Terwijl dat in deze viering vrolijk beleefd en gevierd wordt,
nodigt deze paasviering de kinderen ook uit om te ontdekken
hoe je het leven als nieuw kunt ervaren. We horen hoe
mensen kunnen verlangen naar verandering en vernieuwing
van de wereld en zichzelf. De Bijbelse paasverhalen maken
duidelijk dat zo’n wereld er niet zomaar komt. De overgang
van het oude naar het nieuwe leven kent soms tegenwerking
en teleurstelling. Tegelijkertijd ontdekken de kinderen dat
mensen over positieve krachten beschikken om hun wereld te
vernieuwen. Inspiratie om echt iets nieuws in gang te zetten.
Moed en lef om het vol te houden. En de gave om te zien wat
daarbij zinvol is en betekenis heeft.
Tussen de middag houden we in de klas een feestelijk
aangeklede Paaslunch. De bedoeling is dat uw kind deze
lunch van thuis meeneemt in een versierde schoenendoos
of papieren tasje met daarin bijvoorbeeld een broodje, een
krentenbol, fruit, een eitje, snoeptomaatjes, komkommer of een
stukje kaas. Geen snoep.
We maken er met elkaar een gezellige dag van!

Schoolvoetbal
Op zaterdag 16 april wordt is er weer schoolvoetbal. Dit jaar spelen er 10
teams mee van de Wilhelminaschool.
Zodra het programma bekend is, krijgt u meer informatie van ons. Wel al een
vraag aan de kinderen die meedoen, ga alvast opzoek naar jullie schoolshirt.
De nieuwe schoolshirts zijn besteld, maar of deze op tijd binnen zijn, is nog
even de vraag. Ga dus alvast op zoek naar het blauwe schoolshirt. Als het
goed is heeft iedereen een shirt thuis.

... en sponsorloop
Koningsspelen...
De Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 22 april.
We beginnen deze feestelijke dag met een gezamenlijke warmingup op het plein. Om deze dag extra feestelijk te maken mogen alle
leerlingen in de kleuren van de Koningsspelen naar school komen.
Er worden deze dag spelletjes gespeeld en er is een Koningsspelen
Quiz. Voor de begeleiding van de spelletjes in de onderbouw zullen
wij uw hulp vragen.

Maar er is deze dag ook voor alle
leerlingen een sponsorloop. Zoals
u waarschijnlijk al weet is er een
plan voor een heel mooi nieuw
schoolplein. Om dit te kunnen
realiseren hebben we nog veel
geld nodig. Vandaar dat er op deze
dag ook een sponsorloop wordt
georganiseerd. Binnenkort ontvangt
u meer informatie en uitleg over
deze sponsorloop.

Succescriteria
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Terugblik studiedag
Eigenaarschap
Op 18 februari heeft het team van de
Wilhelminaschool weer een studiedag gehad over
Eigenaarschap. Dit was de tweede studiedag over dit
thema. Onder leiding van de CED-groep gingen we
verder in op het geven van effectieve feedback aan
kinderen en succescriteria opstellen.
Wat moet u zich bij dit laatste voorstellen? Kinderen
krijgen van tevoren criteria waar bijvoorbeeld hun
werkstuk aan moet voldoen. Ze zien van tevoren
wanneer ze ergens een voldoende, ruim voldoende
of een goed voor kunnen scoren. De kinderen
hebben dus zelf de keuze welke beoordeling zij
willen behalen voor dit vak.
Hiernaast kunt u een mooi voorbeeld vinden van
hoe meester Johan dit heeft aangepakt in groep 7
bij aardrijkskunde. We kunnen u vast vertellen dat de
kinderen erg enthousiast aan de slag zijn geweest.
Ook de groepen 1 en 2 zijn aan de slag gegaan met
deze criteria.

Geld voor nieuw schoolplein
Zoals u in eerdere edities van het maandnieuws hebt kunnen lezen, zijn
wij druk bezig voor een nieuw schoolplein. Een schoolplein wat uitdaagt
tot leren en spelen.
U kunt zich voorstellen dat dit nieuwe schoolplein veel geld kost. Hiervan
zal een gedeelte vanuit Proceon scholengroep worden betaald, maar niet
alles en dus zullen we zelf ook hard aan de slag moeten.
Met een team van collega’s en ouders zijn we het thema sponsering van
het schoolplein gestart..

»	
Sponsorklik
De eerste actie waar we u over kunnen
informeren is: Sponsorklik.

»	
Tekenactie
Binnenkort gaan we met de hele school een Tekenfundactie houden om geld in te zamelen voor het nieuwe
schoolplein!

Wat is Sponsorklink en 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
nurechtstreeks 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?!

Hoe werkt de tekenactie?
De kinderen gaan tijdens de tekenles hun allermooiste
tekening maken. Daarmee kunnen wenskaarten,
koffiemokken en allerlei andere leuke spulletjes worden
bedrukt die de leerlingen vervolgens via eigen webshops
mogen verkopen aan familie, vrienden en bekenden.
En de opbrengst… die gaat naar ons nieuwe schoolplein!
Goed voor u om nu al te weten:
•	Alle deelnemende kinderen krijgen, ongeacht of ze iets
verkopen of niet, een gratis glossy wenskaart van hun
eigen tekening;

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.

•	De artikelen worden vrijblijvend aangeboden, geen
enkele aankoop is verplicht;
•	De kinderen hoeven niet langs de deur, maar verkopen
(samen met u) veilig online;
•	De kopers bestellen en betalen zelf in de webshops,
uitlevering van de artikelen gebeurt via school.

Meer informatie volgt later in de actie. Nu gaan we eerst lekker aan de slag met o.a. verf, wasco, ecoline en stift.
Als wij heel erg ons best doen op de werkstukken, wilt u er dan iets van bestellen? We hopen op uw bijdrage!
Hartelijke groet van team en kinderen van de Wilhelminaschool

Nieuws uit de
medezeggenschapsraad
De uitslag van de schooltijdenpeiling is binnen.
Het was een peiling onder ouders en leerkrachten.
Een meerderheid van 66 % heeft gekozen voor
voortzetten van het continue rooster. Het huidige
schooltijdensysteem zal daarmee blijven bestaan.

Vakantierooster en
vrije dagen 2022-2023

Deze keuze betekent dat er wordt gezocht naar extra
ondersteuning voor de overblijfouders. School is druk
bezig met het vernieuwen van het schoolplein en een
actieve groep ouders denkt hierin mee. Er is al een start
gemaakt met het weer in gebruik nemen van de kas. En
er zal ook geld beschikbaar komen vanuit de activiteiten
commissie om een moestuin te creëren. Verder heeft de
MR een positief advies gegeven op de studiedagen als
ook de groepsindeling van volgend schooljaar.

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

PRATEN MET JE KIND
OVER SEKSUALITEIT?
Lees hier het hele artikel

Dit jaar is de Week van de Lentekriebels van 21 tot en met
25 maart. Het thema is ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om
het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Praten over seksualiteit is een must en tegelijkertijd
ook ontzettend leuk! Lees het artikel voor enkele tips!
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