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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

Voor u ligt het maandnieuws van oktober. De eerste
weken van het schooljaar zijn voorbijgevlogen. We
kunnen terugkijken op een goede start van het schooljaar
waarin we gelukkig weer van alles konden organiseren.
Ook werden de coronamaatregelen versoepeld en
kunnen de ouders van de groepen 1 t/m 3 vanaf eind
september ‘s ochtends weer de school zin. Wat is dat fijn!

Bekijk de jaaragenda

dinsdag 9 november
» Groep 8 naar de Vorstin

In dit maandnieuws blikken we terug op een aantal
bijzondere momenten van de afgelopen periode en
vertellen ook graag meer over ontwikkelingen binnen
de school. Verder vindt u ook nog een aantal oproepen
in deze editie. Zo kunt u onder andere een herhaalde
oproep voor ouders voor onze activiteitencommissie
terugvinden. Wie wil ons helpen?

woensdag 10 november
» Studiedag
maandag 15 november t/m
donderdag 18 november
» Spreekmiddag/avond
maandag 22 november
» Groepen 1 t/m 3 naar de Vorstin

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

donderdag 25 november
»S
 interklaas versieravond

Esther Jager,

voor de groepen 1 t/m 3

directeur

Kalender
Alle activiteiten, vakanties en studiedagen
kunt u vinden in de kalender van het
Ouderportaal of via de agenda van Parro.

In principe staan alle data voor het komende schooljaar vast.
Mocht er onverhoopt toch een agendawijziging plaatsvinden,
zullen wij u hierover informeren.

Een minder fijn bericht is dat meester Ruben de
Wilhelminaschool gaat verlaten. Meester Ruben
heeft een mooie baan aangeboden gekregen in
zijn woonplaats Ermelo per nieuw kalenderjaar.
We gunnen meester Ruben deze nieuwe uitdaging,
maar zullen hem verschrikkelijk missen.

Nieuws uit het team
Wat een fijn bericht! Juf Leonie en haar man
Bob verwachten hun eerste kindje in mei.
Van harte gefeliciteerd met dit mooie nieuws.

Inmiddels zijn we hard op zoek om de ontstane
vacatures weer in te vullen.

De kinderen van de
Wilhelminaschool hebben
ademloos geluisterd

Terugblik kinderboekenweek
In oktober werd er volop aandacht geschonken aan het thema van de kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’ We
blikken graag met u terug op een paar bijzondere momenten.
»	
Opening
Wie waren al die vreemde mensen in de school op
woensdag 6 oktober? De kinderenboekenweek
werd geopend met een omgekeerde speurtocht. De
kinderen zaten in de klas en de leerkrachten liepen
verkleed als een beroep door de school. In elke
klas kwamen ze langs en dan konden de kinderen
raden welk beroep er uitgebeeld werd. Raadden
de kinderen het goed, dan kregen ze een letter.
De letters samen vormden weer een beroep, maar
welk beroep? Dat was even puzzelen. De letters
in willekeurige volgorde waren: l o ca g h o r e ! a.
Weet u het ook?
»	
Ouders in de klas
In verschillende groepen kwamen ouders in de klas
vertellen over hun beroep. We hebben onder andere
een tandarts, architect, doktersassistent, advocaat en
een hoogleraar langs zien komen. Wat was het leuk
en interessant om over al die beroepen te horen.

praatje maken. Dank aan alle hulpouders voor het
begeleiden van de kinderen!
»	
Schrijvers in de klas
Midden in de kinderboekenweek kwam
kinderboekenschrijver en tevens kersverse
Gouden Griffel winnaar Pieter Koolwijk vertellen
over zijn mooie beroep!
	In een interactief uur vertelde hij elke groep in de
bovenbouw over zijn boeken en het beroep als
schrijver. De kinderen kregen te horen hoe zijn
populairste karakter Gozert (gelijknamig aan het
boek die de Gouden Griffel afgelopen week won)
ontstaan is en hoe Pieter alle andere personages en
fantasieën vertaalt in een goed verhaal.

»	
Werkbezoek
De groepen 1/2 en 2/3 hebben een bezoek gebracht
aan de bouwplaats bij de Langestraat. Ze hadden
een bingokaart op zak met daarop een bouwvakker,
graafmachine, kruiwagen, bulldozer, planken, stenen
en nog veel meer. Bij de bouwplaats aangekomen
gingen ze op zoek naar deze dingen. We zagen
een heleboel en hebben veel af kunnen strepen.
De bouwvakkers vonden het erg leuk dat ze zo
in de belangstelling stonden en kwamen een

	Pieter Koolwijk kan niet alleen mooi schrijven, maar
ook zeer boeiend vertellen. De kinderen van de
Wilhelminaschool hebben ademloos geluisterd.
Terwijl de Gouden Griffel op een tafel voor in de klas
aan het blinken was, nam de schrijver ruim de tijd om
vragen van kinderen te beantwoorden en de gewilde
handtekeningen te zetten. (foto’s Pieter koolwijk)
	In de onderbouwgroepen kwam de bekende
auteur Harmen van Straaten langs. Hij vertelde
over zijn boeken , las voor en liet zien hoe hij zelf
de illustraties heeft gemaakt. Ook gaf hij nog een
tekenkles aan de klassen.

Hilversum
in één dag schoon
Op donderdag 14 oktober deden de groepen 6 t/m
8 mee aan de actie Hilversum in één dag schoon.
Het doel was het oprapen van zwerfvuil en het in
kaart brengen van waar het zwerfvuil ligt. De aftrap
van deze actie werd gedaan op ons schoolplein.
Wethouders Bart Heller en Arno Scheepers openden
samen met Youtuber Milan Knol de actie. De actie
was een groot succes. (foto actie)

Herhaalde oproep
voor ouders/verzorgers die
de school graag wil helpen!
Wie wil de Activiteiten Commissie
komen versterken?

Hierbij een berichtje van de Activiteiten Commissie.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/
verzorgers die de school willen helpen met het
organiseren van diverse activiteiten zoals Sinterklaas,
Pasen, de avond 4-daagse, City Run, Sportdag.

te zorgen dat de activiteiten ook dit jaar weer
gewoon door kunnen gaan.

De activiteiten doe je veelal samen en is daarmee
ook erg gezellig. Bovendien krijg je ook nog de
waardering van de kinderen die veel plezier aan
deze activiteiten beleven. We zijn nog met z’n
drieën (Gonda Meurs, Maartje van Wilgenburg en
Jolanda Antoons). Vandaar deze oproep om ervoor

Wie wil de Activiteiten Commissie komen versterken?
Wij kijken er naar uit! Als je interesse hebt, laat het
dan de school weten en dan nemen we contact met
je op. Je kan ook eerst meekijken dus het is geheel
vrijblijvend als je interesse hebt. Je kunt een email
sturen naar: jolanda.antoons@xs4all.nl

Het vak rekenen
is in beweging op de
Wilhelminaschool!

Door het Nationaal Programma Onderwijs kunnen
we als school alle materialen (en dat zijn er veel)
aanschaffen en zo onze cursus in praktijk brengen.
De kennis en materialen van MSV gebruiken we
naast onze rekenmethode in Snappet. Deze twee
vullen elkaar mooi aan. We hopen dat uw kind
binnenkort thuiskomt met enthousiast rekenverhalen
en dat we door het conctreet maken van de
rekenproblemen het vak rekenen nog meer tot leven
kunnen brengen voor de kinderen.

Rekenen, je bent er elke dag mee bezig en komt het
overal tegen, niet altijd bewust, maar we rekenen
wat af. Nou dat doen de leerlingen en leerkrachten
van de Wilhelminaschool ook. Om het vak rekenen
nog concreter te maken voor de leerlingen, volgen
alle leerkrachten van de Wilhelmina de cursus Met
Sprongen Vooruit. Met Sprongen Vooruit (MSV) is
een programma voor rekenen/wiskunde waarbij
klassikale interactie, coöperatieve spelvormen,
bewegend leren en de inbreng van leerlingen door
het maken van eigen producties centraal staan.

Klik voor meer info

Een voorbeeld van een spel is vlaaien snaaien;
de vlaaien zijn verdeeld in breuken en jij moet
jouw vlaai compleet krijgen door diverse breuken
te combineren. De kinderen mogen ook vlaaien
snaaien en dus stukken van elkaar afpakken.
Welke breuken maken samen 1 vlaai?
Een voorbeeld van een eigen productie is een
happertje met bijv. de vrienden van 10, breuken en
procenten etc. De kinderen zijn door het maken
al met de stof bezig, en door hun eigen productie
te gebruiken brengen ze de stof ook nog eens
in praktijk!

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?

Nieuws uit de
medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad is de begroting
van de activiteitencommissie besproken. Er
staan weer veel leuke en leerzame activiteiten
op het programma voor dit schooljaar.
In november wordt de AC begroting als
instemmingsverzoek behandeld.

Studenten op de
Wilhelminaschool
Inmiddels zijn we acht weken verder en zijn alle
stagiaires ook begonnen aan hun stage op de
Wilhelminaschool. Dit jaar hebben we negen studenten
lopen van twee verschillende opleidingen. Vanuit
de Marnix Academie (Pabo) lopen er zes studenten

Verder is besproken hoe de school zal omgaan met de
afschaffing van de 1.5 meter maatregel. De maatregelen
die inmiddels op school gelden zijn in overleg met de
MR tot stand gekomen. De MR is blij om te horen dat de
plannen die gemaakt zijn vanuit de NPO gelden (Nationaal
Programma Onderwijs), allemaal zijn gestart. Dit zijn onder
andere de Rots en Water-trainingen, het rekenprogramma
‘Met Sprongen Vooruit’ en extra ondersteuning in
alle groepen.

rond en vanuit het MBO voor onderwijsassistenten
zijn er drie studenten. Hier ondervinden wij veel
extra hulp van en het is natuurlijk alleen maar mooi
en goed om ons leuke beroep te kunnen delen met
toekomstige collega’s.
In de komende uitgaves van het maandnieuws zal elke
stagiaire zich aan u voorstellen en vertellen in welke
groep zij stageloopt.

Op zoek naar je talent
In het vorige maandnieuws heeft u kunnen lezen
op welke manier de talentlessen zijn gestart.
Deze keer geven we u graag een inkijkje in één
van deze lessen.
De eerste lessenserie ging over het maken van
verschillende soorten gedichten. Het begin was
best lastig. Gedichten moeten toch altijd rijmen...
Maar ook de vorm (bv een opbouwgedicht)
of geluiden (bv een klankgedicht) zijn echte
dichtvormen.
Door verschillende soorten gedichten aan te bieden
en uit te proberen hebben de kinderen mooie
poëzieposters gemaakt. Zij zijn er erg trots op!

Bakjes van klei
In groep 5 zijn we aan het werk over de tijd van Jagers
en boeren. De geschiedenis van ons land. De prehistorie,
de tijd dat er nog geen letters waren uitgevonden. Dus
alles wat we weten van deze mensen hebben we geleerd
door archeologen. Deze mensen graven in de aarde
en de spullen die gevonden worden vertellen veel over
de mensen in die tijd. Daardoor weten we nu dat de
mensen toen klei konden bakken en de gebakken potten
gebruikten om eten en zaden in te bewaren.
De kinderen hebben zelf kleibakjes gemaakt, laten
drogen en geverfd. De resultaten waren erg leuk! Hier
een kleine impressie.

jggv vraag van de maand

HEB JIJ DAT NOU OOK?

Lees hier het hele artikel

Van 4 tot en met 10 oktober organiseert het Nederlands
Jeugdinstituut de Week van de Opvoeding. Dit jaar is het
thema ‘Vertel eens...’. De week draait om ontmoeting en
uitwisseling van kennis met, voor én door ouders, medeopvoeders en professionals.
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