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Agenda
15-1
18-1
21-1
22-29-1 / 5-2
10-2

Schoolschaatsen gr. 5 en 6 komt te
vervallen i.v.m. de lockdown
Inloop gaat niet door i.v.m. lockdown
Vergadering medezeggenschapsraad
Schoolschaatsen gr. 5 en 6 komt te
vervallen i.v.m. de lockdown
Nieuwskrant nr. 6 verschijnt

Regel van de maand

Ik vraag aan iemand of ik iets mag lenen en
ga er voorzichtig mee om.
Bijbelverhalen
Week 3: 18 t/m 22 januari 2021
Johannes de Doper, Lucas 3:1-18
Doop van Jezus, Lucas 3:21-22
De verzoeking in de woestijn, Lucas 4:1-13
Week 4: 25 t/m 29 januari 2021
De synagoge van Nazareth, Lucas 4:14-30
De boze man, Lucas 4:31-37
De schoonmoeder van Simon, Lucas 4:38-39
Week 5: 1 t/m 5 februari 2021
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
Week 6: 8 t/m 12 februari 2021
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
_____________________________________________

| www.pcbowilhelminaschool.nl

Nieuwe leerling
In groep 1 mochten wij de volgende leerling
verwelkomen:
- Fedde Punter.
Fedde van harte welkom, wij wensen je een fijne tijd toe
op de KWS.
_____________________________________________
Verlenging lockdown: basisscholen open als het
veilig en verantwoord is
Het kabinet verlengt de lockdown met drie weken, maar
basisscholen mogen misschien al eerder, namelijk op 25
januari, hun deuren openen. Dit hangt af van het RIVMonderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en
de gevolgen daarvan voor kinderen.
Wij hopen dat de basisscholen op 25 januari hun deuren
weer kunnen openen, mits dat veilig en verantwoord kan
voor leerlingen en onderwijspersoneel.
Het is nu wachten op de uitkomsten van het onderzoek.
Dit betekent dat wij de komende periode het
thuisonderwijs en de noodopvang blijven verzorgen.
De geplande activiteiten, zoals genoemd in de
schoolkalender komen zolang de school nog gesloten is,
te vervallen. Zodra hier verandering in optreedt, zullen wij
u hierover informeren.
_____________________________________________
Vacature oudergeleding medezeggenschapsraad
Enthousiasme, inlevingsvermogen, positief kritisch en
interesse in wat er leeft op de school van je kind(eren).
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!
De KWS is op zoek naar een ouder, met kind(eren) op
school, die wil toetreden tot de MR
(medezeggenschapsraad).
Voor uitgebreide informatie over de taken van de MR of
voor andere vragen kan contact opgenomen worden met
Jörg Wenzel of Jelle Wildschut.

De inschrijving sluit op vrijdag 29 januari 2021.
Ben je geïnteresseerd en wil je je kandidaat stellen stuur
dan een mail naar;
joergi@dds.nl of jelle.wildschut@gmail.com
Bij meerdere kandidaten zal er conform het MR
reglement een verkiezing gehouden worden.
_____________________________________________
Start LIO stages op de KWS
Mijn naam is Lillian Kerkhof, 25 jaar en ik woon in
Leeuwarden.
Sinds ik al erg jong was, ben ik een sportief type. Zo heb
ik in 2015 mijn CIOS-diploma in ontvangst mogen nemen
en in 2019 ben ik afgestudeerd aan de opleiding
Algemene Lichamelijke Opvoeding (ALO). Momenteel
ben ik bezig met de PABO-verkort. Zo kan ik straks naast
gymlessen ook de reguliere lessen op de basisschool
geven.
Ik ben een rustige, directieve, maar rechtvaardige docent
in opleiding. Daarnaast hou ik ervan om energizers aan
mijn lessen toe te voegen.

Verena van der Veen
Als bijbaantje werk ik bij het tapasrestaurant La Cubanita.
Daarnaast vind ik het erg leuk om te gaan hardlopen met
mijn zus, Zumba te dansen en te korfballen in het
studententeam van KV Leeuwarden. Verder vind ik het
gezellig om af te spreken met vrienden.
In 2017 ben ik begonnen aan de PABO van NHL
Stenden, waarvan ik dit jaar in het vierde leerjaar zit.
Naast de studie zelf ben ik lid van de studentenraad. Wij
zorgen voor de meeloopdagen, we overleggen over de
kwaliteit van het onderwijs en zijn vaak een
aanspreekpunt voor studenten die ergens mee zitten.
Voordat ik aan de PABO begon heb ik de studie
onderwijsassistent afgerond. Ik vind het erg leuk om met
kinderen te werken en ze te begeleiden.
Ik kijk uit naar dew LIO stage.
Verena van der Veen
____________________________________________

Lillian Kerkhof
Vanaf 25 januari ga ik mijn LIO-stage op maandag
dinsdag en woensdag in groep 4a lopen.
Ik heb er onwijs veel zin in om klaar gestoomd te worden
als juf zijnde, zodat ik eind 2021 zelfstandig voor de
groep kan staan. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Lillian Kerkhof

BSO Locaties Fonteinstraat & Achlumerstraat

Mijn naam is Verena van der Veen, ik ben 21 jaar oud en
woon in Leeuwarden. Vanaf 1 februari zal ik mijn (LIO)
afstudeerstage gaan doen op de Koningin
Wilhelminaschool in groep 5. Dit houdt in dat ik in het
tweede halfjaar drie dagen voor de klas zal staan, op
maandag, dinsdag en woensdag.

Zoals we in de vorige nieuwskrant vertelden, laten we in
de komende periode laten we zien wie er allemaal op de
BSO werken en stellen we ons om de beurt aan jullie
voor! Deze keer is Bonnie aan de beurt.
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Mijn naam is Bonnie en ik werk in maart 3 jaar met veel
plezier op deze BSO. Ik ben de pedagogisch specialist
en o.a. verantwoordelijk voor het pedagogisch kader, de
activiteiten en het schrijven van ons aandeel in deze
nieuwskrant.
Ik ben 47 jaar en trotse mem van een 2ling (dochter &
zoon) van 15 jaar en wij wonen in het mooie
Feanwâlden.
Ik hou erg van wandelen in de bossen en creatief bezig
zijn. Ook mag ik graag schrijven; voor mezelf om dingen
te ontdekken maar ook ter inspiratie voor anderen.
Nieuwsgierig en heb je vragen? Ik hoor het graag 🙂

ventilatiemeter is ideaal voor gebruik in ruimtes waar
regelmatig meerdere mensen samenkomen.
Ventileren is niet alleen nodig om de noodzakelijke
hoeveelheid zuurstof aan te voeren, maar ook om o.a.
uitgeademde lucht (CO2), geurtjes, vocht e.d. af te
voeren. De aanwezigheid van voldoende verse lucht
heeft een positieve invloed op concentratie,
leerprestaties en de algemene gezondheid.
De CO2-sensor geeft niet alleen de kwaliteit van de
binnenlucht aan, maar maakt het ook mogelijk om op een
gecontroleerde wijze te ventileren. Dat betekent verse
lucht aanvoeren zolang het écht nodig is.
Stoplichtsignalering
Een drietal kleurenleds geeft aan of de ventilatie binnen
goed, voldoende of onvoldoende is. Het grote voordeel
van 'stoplichtleds' is dat deze van grote afstand
waarneembaar zijn. Afhankelijk van de gemeten CO2concentratie zullen de desbetreffende led-lampjes
oplichten met volgende kleuren:

Bonnie
____________________________________________



Groen - er is voldoende ventilatie



Oranje - meer ventilatie is wenselijk



Rood

- meer ventilatie is noodzakelijk

CO2 indicator binnenklimaat
De grenswaarde van de CO2 indicator is afgestemd op
de hygiënische toelaatbare waarde volgens de richtlijnen
van de GGD.

CO2 indicator
In de kerstvakantie zijn in alle lokalen CO2 indicators
geplaatst.
Met de CO2-indicator is de kwaliteit van de binnenlucht
nauwkeurig te monitoren en te verbeteren. De CO2
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