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Beste ouders/verzorgers,

Agenda

De kop is eraf. Wij (Tecla en Els) zijn als directie ‘geland’
op de Wilhelminaschool en hebben het hier erg naar ons
zin. Wat een fijne school! De afgelopen maand hebben wij
kennis gemaakt met verschillende werkgroepen, ouders
en MR en hebben we het team beter leren kennen. De
sfeer is goed. We zijn samen met het team druk bezig
met het maken van plannen voor volgend schooljaar die
passen en aansluiten bij de al ingezette koers. Binnenkort
zullen wij u via Parro informeren over de formatie voor
schooljaar 2022-2023.

Bekijk de jaaragenda

maandag 6 juni
»T
 weede pinksterdag
dinsdag 7 juni
»S
 tudiedag. Leerlingen zijn vrij.

Op school zijn er de afgelopen maand veel activiteiten
geweest. In dit maandnieuws kunt u daar meer over lezen.
Zo is bijvoorbeeld de schooltuin aangelegd waarin al het
een en ander groeit. De leerlingen van de groepen 7
hebben verkeersexamen gedaan en groep 7 is ook op
excursie geweest naar ‘Het Verscholen Dorp’. En eindelijk
was er, na 2 jaar, weer een schoolreisje! Terwijl groep 8
op school bleef om te oefenen voor de musical gingen
de groepen 1 t/m 3 naar speeltuin Het Erfgooierskwartier
in Hilversum en de groepen 4 t/m 7 naar het Archeon
in Alphen aan de Rijn. Wat hebben alle kinderen
daarvan genoten.

woensdag 22 juni
t/m vrijdag 24 juni
»S
 choolkamp groep 8

Volg ons!
Volg ons nu op
Instagram en Facebook
» wilhelminaschoolhilversum

En wat is er veel sponsorgeld opgehaald voor het
nieuwe schoolplein!

Veel leesplezier!
Tecla Hobbij & Els Ramaekers

Schoolreisje Archeon
Donderdag 2 juni was het dan zover, we
konden eindelijk weer op schoolreisje. Met twee
dubbeldekkers vertrokken de groepen 4 t/m 7
naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. Daar
aangekomen kregen alle kinderen een paspoort met
speurvragen en mochten ze vervolgens het park in.
Het Archeon is eigenlijk een levend museum waar
de kinderen, door het bezoeken van de diverse
huisjes met hun bewoners, vaardigheden van
vroeger leerden. U moet denken aan armbandjes
maken van riet en wol, kaarsen maken van bijenwas,
boogschieten, zwaardvechten, stelten lopen, leren
vuur maken, kanovaren en nog veel meer.
Na al dat harde werken was een Romeinse massage
heel fijn, vraag de kinderen maar eens hoe dat
werkt. Gelukkig was er ook een hele leuke speeltuin
om even te ontspannen tussen alle indrukken
door. De dag hebben we afgesloten door naar een
gladiatorenshow te gaan en aansluitend een ijsje te
eten. Na een voorspoedige thuisreis kwamen we op
tijd weer in Hilversum aan. We hebben genoten van
een fijne dag.

Schoolreisje
Het Erfgooierskwartier
Het schoolreisje van de onderbouw naar speeltuin Het
Erfgooierskwartier in Hilversum was een groot succes!
Het zonnetje scheen en de speeltuin lag er prachtig bij
in het groen. Er was voor elk wat wils: van water en zand,
tot een klimtoren, doolhof, schommels, tokkelbaan en nog
veel meer.
De kinderen hebben heerlijk gespeeld en genoten. Ze
zijn nog verwend met een ijsje en limonade en het busritje
heen en terug maakte deze dag helemaal compleet. Moe
maar voldaan kijken we terug op een hele leuke dag.

Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd 2022
Maandag 23 mei ontvingen de kinderen die hebben deelgenomen aan
de Kangoeroe Wiskunde Wedstrijd hun certificaat en aandenken. Wat
hebben ze goed hun best gedaan. Een aantal kinderen had het zo goed
gedaan dat ze nog een extra prijs gewonnen hebben. Die prijzen hebben
altijd iets te maken met rekenen. Kinderen die het reguliere rekenwerk
vaak gemakkelijk vinden, worden bij deze wedstrijd uitgedaagd met
pittige rekensommen. Je kon hun hersenen bijna horen kraken!

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze wedstrijd of ook eens wat opgaven
proberen; www.w4kangoeroe.nl

Excursie naar
‘Het Verscholen Dorp’
in Voorthuizen

Zo kwamen wij terecht bij ‘Het Verscholen Dorp’. Een plek in het
bos tussen Nunspeet en Voorthuizen waar ruim 80 onderduikers
hebben gebivakkeerd in de beginjaren van de oorlog. In
zelfgemaakte hutten voorzagen zij in hun eigen onderhoud en
voor eten werd gezorgd door de mensen uit de buurt.

In onze geschiedenis methode staat
dit jaar het onderwerp ‘De Tweede
Wereldoorlog’ centraal. In groep 7a
hebben we daar in een projectvorm aan
gewerkt. En daar hoort natuurlijk een
interessante excursie bij.

80 onderduikers hebben de oorlog overleefd. 8 van hen werden
helaas opgepakt, toen ze toevallig ontdekt werden door de
Duisters. Zij werden daar in het bos gefusilleerd, onder hen een
jongetje van 6 jaar. Een aangrijpende en interessante excursie
gegeven door meneer Henk die ook uit deze buurt komt. Onze
leerlingen hebben dit tripje weer moeten verwerken in hun
project, die ze binnenkort zullen presenteren aan elkaar.

Verkeersexamen 2022
April en mei zijn traditiegetrouw de maanden voor het
verkeersexamen in groep 7. In januari beginnen we al met het
leren van de verkeersborden en hun betekenissen, daarna
volgt het oefenen voor het theorie-examen waarbij allerlei
vragen aan bod komen over verkeerssituaties en -problemen
die de leerlingen tegen het lijf kunnen lopen (of fietsen) als ze
deelnemen aan het verkeer.
Vorige week vond dan het praktijkexamen plaats. Misschien
heeft u ons wel door Hilversum zien fietsen in onze mooie oranje
shirts. In opperste concentratie. Daar gingen natuurlijk wel
heel wat oefenuren aan vooraf. Met ouders of in een groepje
hebben we de route uit ons hoofd geleerd, zodat we die zo
goed mogelijk konden fietsen. Waar moet je nu precies stoppen?
Welke verkeerskruisingen zijn nu echt gevaarlijk. Sommige
diehards waren zelfs de avond voor het examen en een enkeling
de ochtend van het examen nog aan het oefenen. Het weer zat
gelukkig ook mee. Het was een superdag!

Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbal toernooi van 2022 leverde groot
succes op voor het meisjesteam groep 7/8 van de
Wilhelminaschool. Na het eerste toernooi in het
paasweekend gewonnen te hebben mocht er mee
gedaan worden aan het regiofinale toernooi. In de
poulefase werd met 3 overwinningen en 1 gelijkspel ook
hier de finale gehaald.
Onder luide aanmoediging van de aanwezige ouders
werd vlak voor tijd door de Wilhelmina de 1-0 gescoord en
betekent dit dat de Wilhelminaschool het komende jaar
regiokampioen schoolvoetbal is bij de meisjes groep 7/8.
Het spelplezier spatte er van af, de inzet was groot en de
vreugde enorm!
Als bonus hebben ze ondertussen ook mogen meedoen
aan de districtsfinale. Hierin werd ook nog een keer
gewonnen en een paar maal nipt verloren en eindigde het
met een derde plaats in de poule na het derde toernooi.
Een hartstikke knappe prestatie meiden en van harte
gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Sneakpreview
schoolplein
De schoolpleincommissie
heeft verschillende
ontwerptekeningen
bekeken voor het nieuwe
schoolplein en daaruit een
keuze gemaakt. Hier ziet
u hoe het er ongeveer uit
gaat zien

In totaal is er opgehaald:

€ 9873,70
Opbrengsten
Sponsorgelden
In de afgelopen periode
zijn er een aantal acties
geweest om geld op te
halen voor de aanleg van
ons nieuwe schoolplein.
Wat hebben de kinderen
hun best gedaan door eerst
te tekenen en vele rondes
te (hard-) lopen.

•	We kunnen u mededelen dat de
sponsorloop € 5761,60 op heeft
gebracht
•	Dat de opbrengst van tekenfund
€ 2387,00 is
•	En spontane acties van kinderen
en andere donaties € 1725,60
Hiervan kan een mooi speeltoestel
gekocht worden. Het is echt fantastisch.
Hierbij willen we de kinderen, u,
opa’s, oma’s tantes, ooms en buren
hartelijk danken!

Zomerpicknick
Enkele weken geleden lieten wij u weten, een zomerfeest te willen
gaan organiseren. Met als doel sponsoring voor het schoolplein.
Bij nader inzien werd er wel veel van u gevraagd. Daarom is er
besloten om op woensdag 6 juli een picknick te organiseren voor
ouders en kinderen. Gewoon voor de gezelligheid en een praatje
met elkaar.

U i tn o di g i n g v
oor
e e n zo m e rpi c
k n ic k
va n 11.30 - 1
2.20 u u r
op wo e n sda g
6 juli!

Vanaf 11.30 bent u welkom op het schoolplein, met een kleedje of
tafellaken en een kleine lunch voor u en uw eigen kind(eren). Mocht
u geen gelegenheid hebben om hierbij aanwezig te zijn, mag er ook
een opa of oma komen. Als dit niet lukt blijven de kinderen bij hun
leerkracht. Wilt u dan wel iets van eten meegeven?
De kinderen krijgen vanuit school ook iets lekkers. De kinderen
zijn op de normale tijd uit!
Tijdens deze picknick is ook Esther Jager aanwezig. Uiteraard
heeft u dan de gelegenheid om haar gedag te zeggen.

De Wilhelmina schooltuin!
Eindelijk is het dan zo ver. De plantjes, groentes en
fruit knallen de tuinkas zowat uit. Sinds kort krijgen
ze wat meer ruimte. De overplaatsing van de kas
naar de grote schooltuin op de oprit is geslaagd.
Met veel dank aan Gert, Anne en de kinderen
van groep 8 staan er nu stekjes van Courgettes,
aardbeien, paprika, mais, rozemarijn, pompoen,
lavendel, aubergine, wortel, andijvie, broccoli,
komkommer, doperwten, biet etc.
De prijsstijgingen in de supermarkten gaan wij als
school dus wel aankunnen.
P.S.
lijkt het jou leuk om tijdens de zomervakantie met
jouw kind de schooltuin te verzorgen EN daarna je
eigen groentemandje te oogsten? Neem dan z.s.m.
contact op met meester Rick (r.dejongh@proceon.nl)

Meld je hier aan!

Gezocht
enthousiaste ouders
(herhaalde oproep)

Via Parro heeft u kunnen lezen dat er helaas te weinig
ouders zich hadden aangemeld voor het organiseren van
de avondvierdaagse in mei. Omdat we ouderbetrokkenheid
belangrijk vinden en de inzet van ouders onmisbaar is bij het
organiseren van verschillende activiteiten op school doen we in
dit maandnieuws een herhaalde oproep:
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij nog hard op zoek naar ouders
die willen helpen bij de Activiteitencommissie.

Meld je hier aan!
Of stuur een mail naar
t.hartendorp@proceon.nl

jggv vraag van de maand

HOE PRAAT IK MET MIJN
KIND OVER DE OORLOG IN
OEKRAÏNE??
Lees hier het hele artikel

Mama, waarom is er oorlog? Papa, gaan de Russen ons
ook aanvallen? Heeft jouw kind deze vragen al gesteld
over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Hoe kun je
het gesprek voeren over de oorlog? Dat is de vraag van
deze maand.
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