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Agenda
18 t/m 21-9 Omgekeerde 10 minuten gesprekken
20-9
Vergadering medezeggenschapsraad
22-9
Studiemorgen, teambuilding, leerlingen
zijn vrij
26-9
Oud papier actie
27-9
Start Kinderpostzegels
28-9
Informatieavond lezen gr. 3
2-10
Start project schoenmaatjes
4-10
Inloop gr. 1 t/m 8 vanaf 8.15 – 8.25 uur
Informatieavond KWS voor ouders
4 t/m 13-10 Kinderboekenweek “Gruwelijk eng”
5-10
Studiedag PCBO Leeuwarden e.o.
de leerlingen zijn vrij
11-10
Nieuwskrant nr. 2 verschijnt
Regel van de week

Ik behandel anderen, zoals ik zelf behandeld
wil worden.
Bijbelverhalen
Week 37: 11 t/m 15 september
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46
Week 38: 18 t/m 22 september
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20
Week 39: 25 t/m 29 september
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24
Week 40: 2 t/m 6 oktober
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24
Week 41: 9 t/m 13 oktober
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22

5 oktober, geplande studiedag wordt stakingsdag

Op 5 oktober, de dag van de leraar, gaat het personeel
op beide locaties van de Koningin Wilhelminaschool
staken. De leerkrachten leggen het werk neer en sluiten
zich aan bij de landelijke staking.
Verschillende vakbonden roepen hun leden in het
basisonderwijs op om te gaan staken.
''De politiek moet nu echt over de brug komen, we willen
een eerlijk salaris en minder werkdruk in het
basisonderwijs. De vage toezeggingen waar de politiek
tot nu toe mee komt zijn onvoldoende voor structureel
beter onderwijs." Aldus de vakbond CNV.
De vakbond maakt, samen met AOb, AVS, FvOv, FNV,
de PO-raad en POinactie, deel uit van het PO-front. Het
front organiseert een manifestatie op 5 oktober in het
Zuiderpark in Den Haag.
Het PO-front wil een structureel bedrag van 900 miljoen
euro voor salaris en 500 miljoen voor het verminderen
van werkdruk.
De afgelopen weken werden bedragen als '270 miljoen
euro' en 'een substantieel bedrag' genoemd in Den Haag.
Schoolbesturen
Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het
basisonderwijs steunt het doel van de lerarenacties en
heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling
van de PO-raad onder de schoolbesturen in het
basisonderwijs, die door zo’n driehonderd
schoolbesturen is ingevuld.

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Fontein mochten wij de volgende leerlingen
verwelkomen in groep 1:
 Silke Cuperus
 Loek Douwstra
 Jim v/d Ploeg
 Elise Mulder
 Wende Ypma

Start schooljaar 2017-2018
In groep 1 op de locatie Transvaal zijn we van start
gegaan met 18 leerlingen. Tien kinderen zijn nieuw in
de groep, dus zijn we druk aan het wennen aan elkaar!
Natuurlijk gaat dit spelenderwijs, zoals bijvoorbeeld
wanneer je samen de vakantiefiles naspeelt met de
autootjes ;)
Ook zingend en dansend op de muziek van 123Zing
genieten we samen!

In groep 2:
 Rinse v/d Meulen
In groep 4:
 Jarno Visser
In groep 5:
 Sieme v/d Meulen
 Jonna Reitsma
In groep 6:
 Freija Glas
Op de locatie Transvaal kwam in groep 1:
 Teun Baron
 Esra Binte Brouwer
 Fliene Brouwer
 Kaylinn v/d Grift
 Justin Mulder
 Eva Walstra
 Cas Walthaus
 Boaz Witteveen

Leerlingen staan met “hun auto” in de file
De Gouden Weken
De eerste drie weken van het schooljaar werken
meerdere groepen volgens de werkwijze ‘Gouden
Weken’. De Gouden Weken worden ingezet om het goud
dat wij in handen hebben, onze leerlingen, in een korte
tijd veel aandacht te geven aan groepsvorming, zodat er
een fijne sfeer in de groep ontstaat, een heel schooljaar
lang. De Gouden Weken zijn de eerste drie weken van
het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een
fundament neer te leggen voor een goede
groepsvorming waar je het hele schooljaar profijt van kan
hebben. Bij de Gouden Weken ligt het accent op
groepsvormende activiteiten en oudercontacten. In de
klas doen we veel spelletjes in de vorm van energizers,
met een doel. Dit doel bespreken we met de leerlingen
en in het nagesprek komen we hierop terug.
De omgekeerde 10-minutengesprekken sluiten ook
prachtig aan bij de Gouden Weken.

In groep 2:
 Leah Klamer
In groep 3:
 Senna Klamer
 Isa v/d Rol
 Fenna Rurenga
 Enore Walthaus
Jongens en meisjes van harte welkom en we hopen dat
jullie een fijne tijd zullen hebben op de KWS.
Gezocht
Enthousiasme, inlevingsvermogen, positief kritisch,
slagkracht en interesse in wat er leeft op de school van je
kinderen. Als je altijd al hebt willen weten waarom
dingen gaan zoals ze gaan en/of als je wilt helpen met
uitdagingen in het onderwijs op de Koningin Wilhelmina
School. Herken je je in bovenstaande dan is dit je kans!

Met vriendelijke groet,
Marlies Steert, leerkracht groep 6 locatie Fontein.

De KWS is op zoek naar ouders, met kinderen op de
locatie Fontein, die willen toetreden tot de MR
(medezeggenschapsraad). Voor uitgebreide informatie
over de taken van de MR of voor andere vragen kan
contact opgenomen worden met Maaike Sikkema
(voorzitter MR). De inschrijving sluit op zondag 1 oktober
2017.
Ben je geïnteresseerd en wil je je kandidaat stellen stuur
dan een mail naar maaikesikkema@kpnmail.nl Bij
meerdere kandidaten zal er conform het MR reglement
een verkiezing gehouden worden.

Groep 6F in actie met de energizer ‘Spiegelen’
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Informatieavond groep 1 t/m 8
Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse informatieavond
op woensdag 4 oktober a.s.
Tijdens deze avond willen wij u informeren over de
dagelijkse gang van zaken op de Koningin Wilhelminaschool.
Iedereen is van harte welkom, ouders, grootouders en
andere familieleden. Op deze avond is het de bedoeling
dat uw kind u vertelt over het reilen en zeilen in de groep.
Natuurlijk is de leerkracht ook in het lokaal aanwezig om
eventuele vragen te beantwoorden.
U bent vanaf 18.30 tot 20.00 uur van harte welkom, de
koffie staat klaar.
Voorafgaand aan de informatieavond ontvangt u via de
mail nog extra informatie.
Wij wensen u alvast een fijne avond.
Namens het team van de
Koningin Wilhelminaschool,
Pieter Peterson
Directeur.

Weer fijn naar school en o wat is groep 2 van de locatie
Transvaal blij met de nieuwe stuurkar.

Schoolkalender

Ouderavond groep 3
Op donderdag 28 september is er op beide locaties een
extra ouderavond ingepland voor de ouders/verzorgers
van de kinderen van groep 3.

Voor de zomervakantie hebt u de schoolkalender via de
mail ontvangen. In de eerste schoolweek hebben alle
oudste leerlingen uit een gezin de kalender mee naar
huis gekregen. Tevens is de kalender op de website van
de Koningin Wilhelminaschool te vinden.
www.pcbowilhelminaschool.nl

Deze avond ervaren de ouders/verzorgers hoe het is om
te leren lezen. Er wordt een leesinstructie gegeven op
het digitale schoolbord met alternatieve letters. Ook
informeren de leerkrachten de ouders/verzorgers over de
dagelijkse gang van zaken op school en in de klas.

Blij dat ik glij abonnement

Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Alle leerlingen hebben vorige week een uitnodiging
ontvangen voor de vrijwillige omgekeerde 10 minuten
gesprekken. Wanneer u zich opgegeven heeft voor deze
gesprekken dan ontvangt u deze week de indeling.
Studiemorgen / teambuilding
Op vrijdag 22 september zijn de leerlingen vrij.
’s Morgens starten wij met de visieontwikkeling van het
onderwijs op de KWS. Wat voor school willen wij zijn en
hoe ziet het onderwijs van de toekomst er uit?
’s Middags is er een teambuildingsactiviteit voor het team
georganiseerd.

11Stedenhal Leeuwarden
Ook dit schooljaar kunnen de leerlingen van groep 1 t/m
8 zich weer opgeven voor een schaatsabonnement. Alle
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leerlingen hebben hierover een brief ontvangen. De
antwoordstrookjes kunnen nog tot vrijdag 15 september
ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Schoenmaatjes
In de maand oktober start de actie Schoenmaatjes.
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs
is zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee
te doen met Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is.
De leerlingen vullen een schoenendoos met
schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen
daarmee iets concreets voor kinderen in arme landen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor
straatkinderen.

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze
hebben behoefte aan en het recht op ontwikkeling.
Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van elk kind.
We willen dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of
omstandigheden waarin ze opgroeien - de kans krijgen
het beste en het mooiste uit zichzelf te halen.
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die
extra steun nodig hebben. We zetten ons in voor:

Begin oktober ontvangen de leerlingen:
 een schoenendoos
 de nodige informatie

 kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien
(programma Pleegzorg)
 kinderen die niet naar school kunnen omdat ze
moeten werken, en kinderen die moeite hebben om
op school mee te komen (programma Onderwijs)
 kinderen die al vroeg hele nare dingen hebben
meegemaakt (programma Traumaverwerking)
We kunnen deze kinderen helpen mede dankzij de
Kinderpostzegelactie. De Kinderpostzegelactie is uniek in
de wereld. Door de actie leren Nederlandse
schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die
het minder goed hebben. Ons motto is dan ook: voor
kinderen, door kinderen.
Ook dit schooljaar doen groep 7 en 8 van de Koningin
Wilhelminaschool weer mee met de Kinderpostzegel
actie. Op woensdag 27 september komen de leerlingen
langs om de postzegels en kaarten te verkopen.

We vragen iedere deelnemer van Schoenmaatjes 6
euro voor de verzendkosten van de schoenendoos.
Hiervoor kan het machtigingsformulier achterop de folder
ingevuld worden.
Het machtigingsformulier moet apart worden
ingeleverd bij de leerkracht van uw kind(eren).
Dus niet in de schoenendoos stoppen.
De schoenendozen kunnen op beide locaties tot uiterlijk
vrijdag 17 november in de centrale hal van de school
worden ingeleverd.
Jongens en meisjes heel veel succes.

Oud papier actie
Op dinsdag 26 september wordt het oud papier
opgehaald door dhr. van der Steeg, dhr. de Boer en
dhr. v.d. Weg.
De wagen staat om half zeven bij de locatie Transvaal.
Fijn dat jullie dit willen doen! Veel plezier.
Wanneer u in het bezit bent van een smartphone dan
kunt u de Omrin app downloaden. U ontvangt dan
automatisch de info voor de dag van inzameling.

Ook dit schooljaar kunnen de leerlingen van groep 6 t/m
8 zich weer opgeven voor een cursus typen.
De leerlingen hebben inmiddels de nodige informatie
ontvangen.
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AMV-lessen met een verhaal op de Koningin
Wilhelminaschool locatie Fontein
In de bijlage kunt u hier meer over lezen.
Aanmelden via info@muzeman.nl
of telefonisch op 06-14187027.
Kijk voor meer informatie op de website.
Marcus Veenstra
www.muzeman.nl
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