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Beste ouders en verzorgers,

Agenda

Voor u ligt het eerste maandnieuws van dit
schooljaar. We zijn pas 5 weken onderweg in dit
nieuwe schooljaar, maar er is al zoveel waarover
we u graag willen vertellen dat het een heel vol
maandnieuws is geworden.

Bekijk de jaaragenda

woensdag 6 oktober
t/m zondag 17 oktober
» Kinderboekenweek

Zo kunt u onder andere lezen over het onderhoud in
en om de school, de talentlessen die zijn gestart, de
kinderboekenweek die bijna gaat beginnen en nog
veel meer.

vrijdag 8 oktober
» Open dag Proceon

We gaan er met elkaar een mooi, boeiend school
jaar van maken!

maandag 18 oktober
t/m vrijdag 22 oktober
» Herfstvakantie

Veel leesplezier!
Esther Jager, 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.

Open dag
Op vrijdag 8 oktober organiseren alle Proceon
scholen een open dag. Ouders waarvan de
kinderen bijna 4 jaar zijn en op zoek zijn naar
een school kunnen op deze dag een bezoek
brengen aan de Wilhelminaschool tussen
9.00 - 11.30 uur.
Kent u mensen die op zoek zijn naar een
school, laat vooral weten dat ook wij een open
dag houden op vrijdag 8 oktober.
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op onze website wilhelminahilversum.nl.
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Startgesprekken
De afgelopen weken werden de start
gesprekken gevoerd in alle klassen.
We hebben dit jaar voor een nieuwe vorm
gekozen om nader kennis te maken.
Bijzonder fijn dat de gesprekken weer
op school konden plaatsvinden.

Van verschillende ouders hebben we te horen gekregen
dat zij het fijn vonden om de school weer in te kunnen,
het lokaal van hun zoon/ dochter te kunnen zien en de
leerkracht in levende lijve te ontmoeten. Mocht u tips/
tops hebben over de startgesprekken, laat het ons gerust
weten via l.pos@proceon.nl

Mad Science
Mad Science komt weer op Wilhelminaschool
met te gekke nieuwe lessen!
Afgelopen week is Mad Science weer op de
Wilhelminaschool geweest voor een knallende aftrap
voor een naschoolse wetenschap- en techniekcursus
voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8. Na
afloop van de show is de cursusinformatie aan de
kinderen meegegeven.

De cursus is op maandag om 14:45 uur, vanaf 2510-2021. De lessen duren een uur. Deelname kost
€74, - voor de gehele cursus. De ouders van de
kinderen die nog een voucher van vorig jaar hebben,
krijgen apart bericht.

In de naschoolse cursus worden kinderen zes
weken lang meegenomen in de wondere wereld
van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke
les staat een nieuw thema centraal en wordt de
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een
echte wetenschapper. De cursus bestaat uit volledig
nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is
voor kinderen die al eerder hebben meegedaan.

Er kunnen minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per
cursusgroep deelnemen. Bij minder inschrijvingen
gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen
(30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven
kan t/m 10-10-2021. Schrijf alvast in op nederland.
madscience.org

Talentlessen op de
Wilhelminaschool
Naast de focus op het kwalitatieve lesgeven in de kernvakken,
zijn alle groepen al vanaf de eerste schoolweek begonnen met
talentlessen! Elke groepsleerkracht heeft een talent en daar
hebben de leerkrachten een lessenserie van gemaakt. Van
sprookjes nabouwen met lego tot en met het creatief schrijven van
gedichten. Er gebeurt veel bijzonders in de groepen.
De eerste lessencyclus gebeurde in de eigen klas. Vanaf volgende
week krijgen de kinderen op de donderdag- of vrijdagmiddag
weer een nieuwe lessenserie aangeboden. De groepsleerkrachten
schuiven elke 3 weken door en geven zo dus steeds les aan een
andere groep! Op deze manier maakt uw kind het komend half jaar
dus kennis met meerdere talenten. Zo is er op de Wilhelminaschool
een start gemaakt met talentontwikkeling!
Op de achtergrond is er een talentenwerkgroep druk bezig om
dit verder uit te bouwen. De kernvraag waar de werkgroep, in
samenwerking met het team, antwoord op wil krijgen: Op welke
manier maken we van dit leerkrachtgestuurde talentenaanbod
een leerlinggestuurd talentenaanbod op de Wilhelminaschool?
We willen er dus naartoe dat leerlingen hun ‘eigen’ talenten kunnen
kiezen en ontwikkelen. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op
de hoogte! Vraag uw kind ook eens naar deze talentlessen.

Sparen voor de schoolbieb

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•	U koopt tijdens de kinderboekenweek één (of
meerdere) kinderboek(en) bij een lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school.
•	Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
•	Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en de school ontvangt een waardebon ter
waarde van 20% van het totale bedrag.
•	De school mag t/m 15 december 2021 voor nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna
de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren
en zouden het leuk vinden om samen met u en de
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met
de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken
we kunnen uitzoeken!

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet,
want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb
(afbeelding schoolbieb).

Ga naar de schoolbieb-actie

We kijken uit naar al
uw spannende, boeiende,
interessante beroepen!

Kinderboekenweek
contact op met de leerkracht van uw kind. We kijken
uit naar al uw spannende, boeiende, interessante
beroepen!

Binnenkort is het weer Kinderboekenweek en
dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij op
de Wilhelminaschool. Lees hier meer over het
programma dat de werkgroep heeft samengesteld.

»	Als school doen we mee met de actie van Edukans
en My Book Buddy om wereldwijd lezen te
stimuleren. Nederlandse basisschoolleerlingen
worden uitgedaagd om zoveel mogelijk (voor)
te lezen én geld op te halen voor kansarme
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Met
een speciale sponsorkaart in de vorm van een
boekenlegger én boek gaan kinderen langs bij
familie, vrienden, buren en kennissen. In ruil voor
een kleine bijdrage vertellen zij over hun favoriete
boek of lezen een stukje voor. We stimuleren
hiermee de leesvaardigheid en het leesplezier van
kinderen. En ondertussen doen zij ook iets voor
een ander. Het geld dat wordt opgehaald wordt
gebruikt om in Afrika kinderbibliotheken op te
zetten en om kinderen te voorzien van duurzame
en uitwisbare schriften. Daarmee dragen we bij
aan de lees- én schrijfvaardigheid van kinderen in
ontwikkelingslanden. Zodat ook zij kunnen worden
wat ze willen!

»	Op woensdag 6 oktober openen we de
Kinderboekenweek met het thema “Worden wat
je wil”. Hoe dit precies gaat gebeuren is nog een
verrassing. Wel kunnen we alvast vermelden dat het
om beroepen gaat. De kinderen mogen verkleed
naar school komen, in de kleding van wat ze later
willen worden of van zomaar een leuk beroep.
»	Er komen maar liefst 2 schrijvers naar onze school
om uit een van hun eigen boeken voor te lezen in
de klas. Op dinsdag 5 oktober komt Harmen van
Straaten voorlezen in de groepen 1/2 tot en met
4/5. Op maandag 11 oktober komt Pieter Koolwijk
voorlezen in de groepen 5 tot en met 8.
»	Op woensdag 13 oktober houden we twee keer een
leesmarathon in de gymzaal. De eerste leesmarathon
wordt gehouden voor groep 4 t/m 5, de tweede
voor groep 6 t/m 8. De kinderen mogen hiervoor
een lekker kussen en een mooi boek van thuis
meenemen. Tijdens de leesmarathon gaan ze met
hun lekkere kussen en mooie boek fijn liggen lezen
in de gymzaal.

»	Op vrijdag 15 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met de bekende boekenmarkt
buiten op het grote plein. De kinderen kunnen op
een kleedje hun eigen kinderboeken verkopen en
zelf kinderboeken kopen bij een ander. Van groep 1
t/m groep 4 mogen de ouders mee de boekenmarkt
op. Groep 5 t/m 8 kunnen dat zelf. Alleen bij mooi
weer kan de boekenmarkt buiten plaatsvinden. Bij
slecht weer zullen we een ander scenario bedenken.

»	We nodigen ouders uit om tijdens de Kinderboeken
week iets over hun beroep te komen vertellen in
de klas. Kunt u ongeveer een kwartiertje tot een
half uur iets uitleggen over uw beroep en spullen of
foto’s (kan op het digibord) laten zien, dan zou dat
ontzettend leuk zijn voor de kinderen. Neem hiervoor

Onze nieuwe Levelklas
start hadden gemaakt met deze werkwijze. Vanaf dit
schooljaar gaan we ook in de groepen 3 tot en met 6
van start met deze methode. Leerlingen voor de wie de
basisstof compacter aangeboden kan worden, bieden
we met Levelwerk extra verdieping en verrijking, zodat
ook zij leren leren.

Het aanbod voor de cognitief talentvolle en
hoogbegaafde leerlingen bij ons op school is vanaf
dit schooljaar veranderd. Voorheen hadden wij één
keer per week een plusklas waar de kinderen een
verdiepend en verrijkend aanbod kregen. Vanaf dit
schooljaar zal er ook in de klas meer ruimte en tijd
zijn voor verrijking en verdieping, naast een wekelijks
moment in de plusklas.

Doel van Levelwerk is: op een gestructureerde wijze
uitdagende en afwisselende opdrachten bieden,
waardoor met name de motivatie en het leergedrag
van cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen
gestimuleerd/verbeterd wordt.

Wij kiezen ervoor om bij sommige leerlingen het
basisaanbod te verrijken met behulp van Plannex.
Dit gebeurt één keer per week in de plusklas en
daarnaast krijgen kinderen in de klas tijd om aan
Plannex te werken. Plannex is een webbased
omgeving, waar zo’n 500 lessen te vinden zijn
over diverse onderwerpen. Kinderen gaan aan de
slag met een onderwerp en doorlopen een cyclus
van: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren,
evalueren, creëren en presenteren (taxonomie van
Bloom). Een belangrijk doel is het leren maken
van een planning. Samen met de leerkrachten en
plusklasleerkracht wordt ook gekeken naar andere
persoonlijke doelen waaraan gewerkt kan worden.
Plannex was ook vorig jaar onderdeel van ons aanbod

Kinderen gaan in een groepje aan de slag met
Levelwerk en werken aan persoonlijke doelen.
Kinderen krijgen één keer per week begeleiding in de
levelklas, maar gaan ook zelfstandig, alleen of in kleine
groepjes met Levelwerk in de klas aan de gang. De
groepsleerkracht volgt de kinderen in de klas.
We zijn net begonnen; het is nog best een beetje
spannend en nieuw, maar erg uitdagend! Soms is het
best even wennen als iets niet direct lukt en we er
echt samen hard over na moeten denken, maar wat
is het een fijn gevoel als het dan toch lukt om eruit
te komen! Kinderen leren onder andere: doorzetten,
fouten maken, om hulp vragen, samenwerken, zelf
een planning maken. Allemaal vaardigheden waar we
in ons leven nog heel veel aan zullen hebben.

Met heel veel plezier zijn we naast het aanbod van
Plannex dit schooljaar begonnen met Levelwerk in
de levelklas. De kinderen van groep 7 en 8 waren
al bekend met Levelwerk omdat zij vorig jaar al een

Vrijwillige bijdrage overblijven
Dit schooljaar hanteren we het continurooster. Alle kinderen
eten onder begeleiding van hun eigen leerkracht in de klas
en gaan voorafgaand aan de lunch of direct na de lunch een
half uur buiten spelen. Het buitenspelen tussen de middag
wordt begeleid door een vaste groep vrijwilligers, zodat de
leerkrachten ook even een pauze hebben.
U kunt uw bijdrage overmaken
op rekening NL71 INGB0000455903
t.n.v. 		
Overblijf Wilhelminaschool
o.v.v. 		
naam en groep
			van uw kind(eren)

Hiervoor vragen wij een vrijwillige bijdrage van €20,- per kind
(voor het hele schooljaar). Hiervan kunnen wij de vaste groep
vrijwilligers een tegemoetkoming geven voor hun inzet tijdens
het buitenspelen.

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

Rots en Water
Scholen hebben veel geld gekregen vanuit de
overheid om extra te investeren vanwege de
coronacrisis. Wij hebben er onder andere voor
gekozen om hiervoor de groepen 5, 6, 6/7 en 7
een Rots- en Watertraining aan te bieden.
De kinderen leren tijdens deze training op een
andere manier naar zichzelf, de ander en situaties
te kijken. De training geeft de kinderen handvatten
om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor
anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen
en te werken. Dit gebeurt in de gymzaal door echt te
ervaren en echt te doen!

De onderwerpen die aan bod komen zijn
onder andere:
•
Stevig staan, centreren, gronden en ademhaling,
•
Het leren lezen van lichaamstaal,
•	Het herkennen en aangeven van eigen grenzen
en die van anderen,
•	Kiezen voor jezelf en je desnoods afsluiten
van groepsdruk (de Rots-kwaliteit),
•	Je verplaatsen in de ander, vriendschap en
verbondenheid (de Water-kwaliteit),
•
Zelfvertrouwen
•	Zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag
en het effect daarvan op anderen),
•
Zelfbeheersing.
De training schept een veilige omgeving waar
kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen
leren over hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en
die van anderen. Er zijn 6 trainingsmomenten
per groep en de ouders van de desbetreffende
groepen ontvangen wekelijks een update. De
trainingen worden verzorgd door Ilse RozenbergSlop, Ingrid van de Groep en Matthijs van Goor,
Begeleiders bij FOS Onderwijs.

Onderhoud
In de zomervakantie is er hard gewerkt aan het
onderhoud in de school. Zo zijn alle ‘oude’ toiletunits
vervangen en zijn alle lokalen en kantoorruimtes
geschilderd. De school heeft nu weer een frisse
uitstraling. Op onze sociale mediakanalen heeft u al
verschillende foto’s kunnen zien van het resultaat
en omdat de startgesprekken op school konden

plaatsvinden heeft u de nieuwe look gelukkig ook al in
het echt kunnen bewonderen.
Ook de verkeerssituatie voor de school is aangepast.
Er is een nieuwe, beter zichtbare drempel met
zebrapad aangelegd. We hopen dat hiermee de
verkeerssituatie voor de school veiliger wordt.

jggv vraag van de maand

HOE GAAN WE VERDER?

Lees hier het hele artikel

Nu de maatregelen versoepelen vullen de agenda’s
zich weer snel. Hoe houd je de dingen waar je energie
van krijgt vast nu het gewone leven weer langzaam op
gang komt?

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

