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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

Het maandnieuws van deze maand staat weer boordevol
nieuws. Zo kunt u lezen over onze studiedag van
10 november, stelt de eerste helft van de stagiaires van
dit schooljaar zich graag aan u voor, kunt u lezen waar de
mr over heeft vergaderd en leest u informatie over het
sinterklaasfeest en de kerstviering en muzikale lessen

Bekijk de jaaragenda

op school.

vrijdag 3 december
» Sinterklaasfeest

We wensen u in ieder geval veel leesplezier met dit
maandnieuws.

maandag 13 december
» Foute kersttruiendag

Esther Jager, directeur

dinsdag 14 december
» Kerststukje maken
donderdag 23 december
» Kerstlunch
Kerstviering Regenboogkerk

Volg ons!

vrijdag 24 december
» Alle leerlingen vrij

Volg ons nu op
Instagram en Facebook
» wilhelminaschoolhilversum

maandag 27 december
t/m vrijdag 7 januari
»K
 erstvakantie

Sint op 3 december?
Al enige weken zijn wij in druk overleg met
Sinterklaas…
Want tja…..in deze coronatijd is alles toch onzeker!
Moeten wij dit jaar Sinterklaas veilig in Spanje laten?
Nee, Sint heeft ons verteld dat hij hoe dan ook
naar Nederland komt en zéker ook naar de
Wilhelminaschool omdat daar zoveel lieve juffen,
meesters en kinderen zijn!
Hij is dus inmiddels aangekomen hoewel het
stuurwiel stuk was omdat dat vastzat met
chocoladebouten (wie verzint zoiets?) en ook nog de
straat van het Pietenhuis opgebroken was. Gelukkig
is dat allemaal goed gekomen. Dus Sint komt!

Hoe zou de Sint aankomen dit jaar? Met het
paard? Met het vliegtuig? Aan een parachute?
Lopend? Op de step? O nee, hij slaapt hier
misschien wel weer!

Alleen… als de Sint en pieten aankomen op de
Wilhelminaschool (de oprit aan de Gijsbrechtstraat)
mogen dit jaar alleen kinderen van groep 1 t/m 5
hen verwelkomen. Géén ouders erbij helaas! Héél
jammer, maar laten we hopen volgend jaar wél weer
met alle kinderen en alle ouders!

Hartelijke groet, De sintcommissie
Denkt u er aan dat de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 ook vrijdagmiddag 3
december naar school gaan?!

Feest van het Licht
Hoewel Kerst nog ver weg lijkt zijn we als kerstcommissie al een tijdje druk bezig om het Kerstfeest op de
Wilheminaschool voor te bereiden. Ook voor dit jaar geldt dat we te maken hebben met maatregelen rondom
het Coronavirus en daarom keuzes moeten maken in de manier waarop we de activiteiten rondom het
Kerstfeest vormgeven.
 hema dit jaar is ‘Feest van het Licht’. Bij Kerst denken we aan gezelligheid en lichtjes, maar vooral aan het Licht,
T
Jezus, die naar de wereld kwam voor ons. In de weken naar het Kerstfeest toe horen de kinderen de verhalen uit
de Bijbel die bij Kerst horen.
»	In de weken naar het Kerstfeest toe zullen er
schoolbreed ook een aantal activiteiten plaatsvinden.
In de periode van 8 t/m 21 december zullen de
groepen 5 t/m 8 de kinderen uit de groepen 1 t/m 4
voorlezen uit Kerstprentenboeken.

»	Op dinsdag 14 december gaan we schoolbreed en
groepsdoorbrekend kerststukjes maken. U hoort te
zijner tijd nog wat uw kind hiervoor mee moet nemen
en waar de school voor zorgt.
»	Op donderdag 23 december is er een kerstlunch
voor alle kinderen. Er komen intekenlijsten waarop
u kunt aangeven wat uw kind meeneemt naar de
kerstlunch. (U krijgt van de leerkracht bericht over
hoe u kunt intekenen.) We maken er met elkaar een
feestelijke lunch van met mooie tafelkleden, lekker
eten en een hoop gezelligheid en dat allemaal
Coronaproof.

»	Op maandag 13 december is er de inmiddels
traditionele ‘Foute Kersttruiendag’. Op deze
dag collecteren we voor Warchild. Bij de
diverse ingangen van de school en op de oprit
zullen kinderen staan met collectebussen. Ook
krijgen de kinderen tijdens gym een les met
activiteiten/spelletjes die Warchild met kinderen
in oorlogsgebieden doen. En tot slot zullen alle
kinderen een kerstkaart maken voor de bewoners
van een AZC in Utrecht om hen ook een lichtpuntje
te geven in de vaak donkere tijd waarin zij leven. Een
gebaar om te laten weten dat we aan hen denken.

Terugblik
studiedag
Op 10 november had het
team een studiedag over het
onderwerp ‘Eigenaarschap’. Wat is
eigenaarschap? Wat zijn belangrijke
elementen? En wat betekent dit
voor de leerkracht en wat voor de
leerlingen van onze school?

»	Op donderdagochtend 23 december zullen we dan
het Kerstfeest vieren in de Regenboogkerk. Dit zal
gebeuren in twee vieringen, we hebben de groepen
verdeeld over deze twee vieringen. Iedere groep
heeft een aandeel in de viering.

Andere onderwerpen die besproken werden: Hoe ga je om met
kinderen die denken dat vaststaat wat je kan en wat je niet kan?
En hoe kunnen we kinderen leren dat zij zich kunnen ontwikkelen
en dat zij grip kunnen krijgen op hun ontwikkeling? En op welke
manier kan de leerkracht hieraan bijdragen? Het gaat hier om
de zogenoemde fixed en growth mindset. Ook voor thuis zijn dit
interessante vragen die we graag met u delen.
Al deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden tijdens één
trainingsmoment, gelukkig hebben we in februari een volgende
training gepland staan.

Vacature
gymleerkracht

Zoals u in het vorige maandnieuws heeft kunnen
lezen, moeten wij helaas afscheid nemen van onze
gymleerkracht: meester Ruben.

Kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is in
deze leuke baan, zou u dan de vacature willen
delen met hem of haar.

Inmiddels is er een vacature geplaatst. Het betreft een
vacature voor een aanstelling op drie Proceonscholen,
waaronder de Wilhelminaschool. Een reactie op één van
de scholen alleen is natuurlijk ook mogelijk.

Ga naar de vacature

Nóg meer muziek op
de Wilhelminaschool!
De groepen 4/5 t/m 7 hebben een fantastische muzikale
dag gehad. Lessen in zowel Djembé als Ukelele. Elke
groep heeft in een lange workshop van 90 minuten kennis
kunnen maken met deze mooie instrumenten. De lessen
werden gegeven door twee ervaren muziekdocenten
van GLOBE.
Groep 8 is begin deze week naar een concert van
Popstars in de Vorstin geweest, kregen een backstage
tour door het gebouw en hebben in een popbandje in de
repeteerruimtes gespeeld.
Voor de groepen 1, 2, 3 en 4 zit het nog in het verschiet!
Groepen 1, 2 en 2/3 krijgen nog een dansworkshop op
school van een dansdocent en een muzikant. De groepen
3 en 4 krijgen 2 lessen van twee uur op school door een
filmdocent.
Kortom: Het was een muzikale week waar de talenten
van veel kinderen weer tot bloei zijn gekomen!

Nieuws uit de
medezeggenschapsraad

• O
 p het moment dat er nieuw landelijk beleid is rondom
de coronamaatregelen, is er overleg met de MR.
De coronamaatregelen die op school gelden, zijn in
overleg met de MR tot stand gekomen.

• D
 e MR heeft ingestemd met de begroting van
de activiteiten commissie. We hopen op een
jaar met veel leuke activiteiten.

• H
 et schoolplein wordt opgeknapt en zal in 2022
klaar zijn. Er is een commissie samengesteld
met medewerkers en ouders. De MR stemt met
voorwaarden in met eventuele sponsoring van het
opgeknapte schoolplein.

Kennismaken met
de studenten (deel 2)
Graag stellen de eerste vijf studenten die dit jaar
stagelopen op de Wilhelminaschool zich aan u voor.
»	Marieke

»	
Noah
Hoi! Ik ben Noah en zit nu in mijn eerste jaar van
de driejarige Pabo. Ik loop stage in groep 7 van de
Wilhelminaschool in Hilversum, wat ik heel erg leuk
vind! Ik heb voor het onderwijs gekozen, omdat ik
op de middelbare school een snuffelstage in het
onderwijs heb gelopen en ik toen meteen wist dat
ik hier mijn baan van wilde maken. Daarnaast vind ik
het heel leuk om te zien dat ik de kinderen echt wat
nieuws kan leren en hoe trots ze daarop kunnen zijn.
»	
Myrthe
Ik ben Myrthe en zit in het tweede jaar van de
deeltijd verkorte Pabo op de Marnix Acdamie. Op
dit moment loop ik stage bij de Berengroep (groep
1). Ik heb vijf jaar in het buitenland gewoond en
gewerkt, onder andere als duikinstructeur. Hier
kwam ik erachter dat ik het erg leuk vond om andere
mensen dingen te leren. Tijdens mijn opleiding
culturele maatschappelijke vorming, heb ik vooral
veel met kinderen gewerkt en merkte ik dat deze
doelgroep erg goed bij mij past. Ik hoop uiteindelijk
als ik zelf voor de klas sta dat ik mijn klas samen met
de leerlingen kan runnen en dat er veel invloed in
van de kinderen zelf zodat de leerlingen intrinsiek
gemotiveerd zijn.
»	
Marieke
Hoi! Ik ben Marieke. Op maandag en dinsdag sta ik
voor groep 8. Al van jongs af aan was het mijn droom
om later juf te worden. Toen ik training ging geven bij
atletiek werd dit alleen maar bevestigd. Elke week
kreeg in ontzettend veel energie als ik al die blije
kinderkoppies weer zag. De keus was daarom niet
moeilijk toen ik een studie moest kiezen, het werd de
pabo. Ik vind het ontzettend mooi om als leerkracht
de kinderen klaar te stomen voor onze huidige
maatschappij. Ik ben zelf erg creatief en probeer dit
terug te laten komen in mijn onderwijs. Niet alleen
tijdens de creatieve vakken, die ik erg leuk vind om

te geven, maar ook tijdens het geven van instructies
door verschillende samenwerkingsopdrachten in te
zetten. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van de
opleiding en hoop ik volgend jaar als volwaardig
leerkracht voor de klas te staan. Met vriendelijke
groet, Marieke
»	
Pnira
Eerst zal ik beginnen met mezelf voorstellen, ik ben
Pnira Matthezing en ben 20 jaar oud. Op de Marnix
Academie in Utrecht volg ik de pabo. Inmiddels zit
ik al in mijn tweede jaar, wat gaat de tijd toch snel.
Op de Wilhelmina school mag ik verder leren en
oefenen in groep 3 en heb het er enorm naar mijn
zin. Van kleins af aan wil ik al juf worden. Dan liep ik
weer met mijn poppen op de camping en gingen we
samen werkjes maken. Of toen ik net leerde lezen
ging ik voor het slapen al mijn knuffels in de kring
zetten om ze nog even voor te lezen. Mijn kennis
overbrengen naar andere zit echt in mijn karakter.
Dit maakt het onderwijs erg aantrekkelijk voor mij.
Zo vind ik ook niks mooiers om een onderdeel te
mogen zijn bij de ontwikkeling van een kind en als juf
heb je dat voorrecht! Groetjes, Pnira
»	
Youssra
Mijn naam is Youssra, ik ben 19 jaar oud en ben
tweedejaars student aan de Marnix academie. Ik
loop stage in groep 6 op de Wilhelmina school. Het
beste aan het onderwijs vind ik de blikken die de
kinderen op hun gezicht krijgen als het kwartje valt.
Met rekenen bijvoorbeeld kun je meteen zien welke
kinderen het begrijpen en welke kinderen nog wat
meer begeleiding nodig hebben. Maar wanneer ook
de kinderen die extra begeleiding nodig hebben
het begrijpen zijn de blikken op hun gezichten echt
onbetaalbaar. Ik word heel blij om te zien dat ik
kinderen dingen kan leren en helpen. Ik hoop dat ik
hier nog heel lang veel plezier uit kan halen en lang
voor de klas mag staan.

Oud papier en lege batterijen
inzamelen
Op de oprit aan de Gijsbrecht van Amstelstraat staan enkele
papiercontainers. Wist u dat u uw oud papier hier kunt
inleveren? De opbrengst van het oud papier is voor de school.
Ook staat er in de school een batterijbox.
Met het inleveren van lege batterijen, kan de school ook geld
verdienen. Met het geld dat we ophalen met het oud papier en
de lege batterijen kunnen we diverse leuke dingen doen.
Helpt u ons mee?

jggv vraag van de maand

HOE BEGELEID IK
MIJN KIND ONLINE
Lees hier het hele artikel

Het onderwerp mediaopvoeding is actueler dan ooit!
Door de verschillende lockdowns zijn we veel meer online.
Ook kinderen hebben in deze periode meer schermtijd
gehad. Hoe zorg je nu weer voor een gezonde balans?
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van de Proceon scholengroep.
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