Nieuwskrant
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woensdag 21 november 2018

Beste ouders/verzorgers,

Agenda
26 t/m 30-11
28-11
5-12
6-12
12-12
18-12

Vrijwillige 10 min. gesprekken
gr. 1 t/m 8 – zonder rapport
Vergadering medezeggenschapsraad
Sinterklaas
Inloop gr. 1 t/m 8 vanaf 8.15 – 8.25 uur
Nieuwskrant nr. 4 verschijnt
Oud papier actie

Zaterdagochtend 29 september is onze dochter Fenna
Huisman geboren. Een gezonde, heldere lieve meid.
Van groep 6 kreeg ik een gezamenlijk cadeau. Maar
daarnaast krijg ik nog dagelijks cadeaus van kinderen uit
verschillende groepen. Via deze weg wil ik u nogmaals
bedanken voor de kaartjes, rompertjes, slabbetjes,
shirtjes, boekjes, knuffels, lieve berichten en felicitaties!
Geweldig dat u zo betrokken bent!
Groeten meester Brienie.

Regel van de week

_________________________________________________________

Ik lach met andere kinderen, nooit om andere
kinderen.
Bijbelverhalen
Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15

Sint
Dit jaar brengt de Sint met zijn Pieten op woensdag 5
dec. een bezoek aan de Koningin Wilhelminaschool.
Alle kinderen blijven deze morgen op het plein om de
Sint om 8.25 uur te verwelkomen. Uiteraard zijn ook de
ouders van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Week 49: 3 t/m 7 december 2018
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56
Week 50: 10 t/m 14 december 2018
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a
_________________________________________________________

Nieuwe leerlingen
Op de locatie Fontein mochten wij de volgende leerlingen
verwelkomen in groep 1: - Maurits de Boer.
- Owen Posthuma.
In groep 8 kwam:

-

Amélia Posthuma.

Op de locatie Transvaal kwamen in groep 1:
- Mai-Lynn Aronds.
- Senna de Jager.
Jongens en meisjes van harte welkom en we hopen dat
jullie een fijne tijd zullen hebben op de KWS.
________________________________________________________

Sinterklaas
_________________________________________________________

Aangepaste datum kerstviering
Op verzoek van de kerstcommissie wordt de datum van
de kerstviering aangepast. De viering wordt nu gehouden
op donderdag 20 december. Nader info volgt.
_________________________________________________________

Schooljaarverslag en schooljaarplan online
Het schooljaarverslag 2017-2018 en het schooljaarplan
2018-2019 staan op de website van de school.
www.pcbowilhelminaschool.nl

De school staat in de relatief kleine community
Ngaramtoni, vlakbij Arusha (Tanzania) en telt op dit
moment 200 leerlingen. Het is een privéschool, dat
betekent in dit geval dat alle kinderen er welkom zijn en
dat er gestreefd wordt naar goed onderwijs. In
vergelijking tot de doorsnee overheidsscholen betekent
dit dat ook de kinderen waarvan de ouders geen
schoolgeld kunnen betalen welkom zijn! En dat de
klassen een maximale grote van 30 leerlingen hebben.
Dit in tegenstelling tot de overheidsscholen, waar soms
wel 60 leerlingen in één klaslokaal leskrijgen en je van
school gestuurd wordt als het schoolgeld niet op tijd
betaald wordt. Een ander groot verschil is dat alle lessen
verzorgd worden in het Engels, zo krijgen de kinderen
een nog betere basis voor de toekomst.

_________________________________________________________

Project Vriendschap, locatie Fontein
De laatste middag van de Kinderboekenweek, hadden
we een spelletjesmiddag. Toen mochten we een
spelletjes mee nemen. Een paar voorbeelden van
spelletjes speed up, kaarten, geestenjagers enz.
Het duurde 2 uren, de ouders mochten ook komen, maar
er kwamen niet zo veel. Sommige kinderen hadden zelf
spelletjes bedacht. We vonden het heel leuk!

Aangezien Rockland een privéschool is krijgen ze geen
enkele steun vanuit de overheid en zijn ze volledig
afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Via Khaya (een
wereldwijde organisatie) komen er elk jaar een aantal
vrijwilligers ondersteunen op dit project. Een vaste
inkomstenbron is er dus niet. Daar staat tegenover dat de
overheid wel de nodige eisen aan Charles stelt. Hij moet
zijn school wel als een school registeren bij diezelfde
overheid. Wanneer het hem niet lukt om aan deze eisen
te voldoen zal hij de school moeten sluiten.

Margriet Tromp en Silke de Lange, gr. 8 locatie Fontein.
Sponsorloop voor Rockland!
Afgelopen zomer reisde juf Marlies af naar Tanzania om
vrijwilligerswerk te doen op Rocklandschool. Als
onderdeel van de Kinderboekenweek, tevens onze
projectweek, met het thema ‘Vriendschap- Kom erbij’
organiseerden wij een sponsorloop. Een sponsorloop
voor vrienden in een land hier ver vandaan. Deze
sponsorloop heeft, samen met een aantal andere
donaties een fenomenaal bedrag opgeleverd.

Op dit moment beschikt de school over een schoolbus, 8
klaslokaaltjes (2 kinderopvang, 2 peuterspeelzaal, 4
groepen) en een keuken. Om de registratie te kunnen
behouden moeten daar nog minstens 3 klaslokalen, een
lerarenlokaal, een eetzaal en een bibliotheek bij.
Inmiddels zijn ze begonnen met de bouw van een
lerarenlokaal en liggen de plannen voor verder
uitbreiding ook al klaar. Charles zit niet stil en doet er
alles aan om de registratie te behouden en daarmee nog
beter onderwijs te leveren aan al deze fantastische
kinderen. Het geld van de sponsorloop zal dan ook
absoluut een goede bestemming krijgen. De eerste
onderhandelingen voor de aankoop van een nieuw stuk
grond, zodat de uitbreiding die nodig is om de registratie
te behouden gerealiseerd kan worden, zijn in werking
gezet.
Komende zomer zal juf Marlies teruggaan naar Tanzania
om met eigen ogen te zien en te ervaren wat er met de
opbrengst van het sponsorgeld is gebeurd. We houden
jullie op de hoogte.
Team KWS locatie Fontein.
________________________________________________________

Kunstworkshop
1 november heeft Jessica van Dijk een bezoek gebracht
bij groep 3, op aanraden van de moeder van Rudmer.
Jessica is een kunstenares en maakt kunst met
fotografie. Afgelopen donderdag verzorgde ze een les
over kunst met het doel om kinderen kennis te laten
maken met kunst. Ook mochten de kinderen zelf kunst
maken doormiddel van associatie. De opdracht hierbij
was: wat voor associatie ieder kind had bij een banaan
en dat mochten ze tekenen/knutselen.
Op 8 november ging groep 3 bij Jessica op bezoek in het
Zienngebouw voor een kunstworkshop.

Charles Mazulla neemt de cheque van € 6048,61 in
ontvangst
Rockland is vijf jaar geleden opgericht door Charles
Mazulla voor en door de community. Er was behoefte
aan een school voor alle leerlingen en Charles had als
droom iets te kunnen betekenen voor zijn gemeenschap.
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Jessica verzorgde een rondleiding langs de schilderijen,
foto’s en beelden. Tot slot mochten de kinderen zelf ook
kunst maken.

gegeven. Ook staat er een boksles op de planning wat
verzorgd zal worden door de vader van Luca.
Alle ouders heel erg bedankt voor jullie bijdrage!
Groep 3, locatie Transvaal.

Kunst maken en bekijken
We sein in een kunst muusejem geweest met de hele
klas geweest.
Met jesika van deik sgildereije bekeiken en bilden .
Bekeiken en we sein ook in de kluis bekeeken.
We heben ook ge sgildert einde bojngk.
Arthur Boomsma en Rudmer Koenhen, gr. 3 locatie
Transvaal.
________________________________________________________

Zweeds Renspel “Vrienden”
Er hangen overal kaartjes aan de muur. Aan de
linkerkant waaren de numers en aan de rechterkant
waren de leters. Er waren tweetalen en een drietal.
Toen gingen we rennen. De een rennen en de ander
moest het op schrijven.
Iedereen hat een guklurt nummer daar moeten ze
beginen en dan het rijtje af. En het was een wetstrijt
tegen andere teamen.
Sportieve ouders, locatie Transvaal, verzorgen een
gymles

Elianne Feenema en Niek Huisman, gr. 4 locatie Fontein.

Groep 4 van de locatie Transvaal kreeg zo maar een
leuke karate les aangeboden van een vader van onze
school. Stoer en superleuk natuurlijk!
________________________________________________________

Sint Maarten
Berber had een goed idee om mooie lampions te maken.
Ziehier het resultaat!

Renspel in de gymzaal
________________________________________________________

Gymlessen
Groep 3 heeft enthousiaste, betrokken en zeker sportieve
ouders. De vader van Rubin en Eflin heeft in oktober een
gymles gegeven in drie vakken met een stukje
freerunning aan de groepen 3, 4 en 5. In november heeft
de vader van Jens aan deze groepen een judoles

Groep 5 locatie Transvaal
________________________________________________________
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Lampionnen maken
In groep 1 hebben we zelf een lampion gemaakt voor
Sint Maarten. Dit deden we niet alleen, onze vader ,
moeder of zelfs oma hebben ons geholpen!
Ze zijn erg mooi geworden.
Groep 1 locatie Fontein.

Big Birthday event, NHL Stenden
Myschoolsnetwork is gemaakt door de studenten van de
hogeschool NHL Stenden.
Mila Visser en Mees Kamminga, gr. 7 locatie Fontein.
________________________________________________________

Schaatsen voor water
Op 12 november hebben alle leerlingen van groep 5 t/m
8 in de ijshal geschaatst voor het project: Schaatsen voor
water, in de Elfstedenhal te Leeuwarden. Annemarie
Thomas gaf het startschot voor de 18e editie van
Schaatsen voor Water. Door zo ver mogelijk te
schaatsen halen zij geld op voor een project van Plan
International Nederland in Ethiopië.
Schaatsen voor Water is een landelijk evenement van
Plan International Nederland. De afgelopen weken
hebben vrijwilligers ruim 350 gastlessen gegeven over
het project op scholen in het hele land. Er doen van 12
tot 23 november zo’n 8.000 leerlingen mee, die zich laten
sponsoren door familie, buren, vrienden en kennissen.
Met de opbrengst van Schaatsen voor Water 2018 legt
Plan International Nederland op basisscholen in Amhara,
in het noordwesten van Ethiopië, een waterpomp en
watertanks aan. Hierdoor hoeven meisjes geen water
meer te halen en kunnen zij naar school. Ook worden
aparte toiletblokken voor meisjes gebouwd en een
invalidetoilet. Er komen speciale clubs waar leerlingen
les krijgen over handen wassen, bacteriën en een juist
gebruik van de wc’s. Dankzij de inzet van scholieren in
Nederland krijgen duizenden kinderen in Ethiopië
toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.
De leerlingen zijn de uitdaging aan gegaan om 8
kilometer te schaatsen; dat is dezelfde afstand die
kinderen in Ethiopië nu gemiddeld moeten lopen om
water te halen.

Jarno maakt een lampion met z’n moeder
________________________________________________________

Schoenmaatjes
De afgelopen periode hebben leerlingen op de locatie
Fontein 30 en op de locatie Transvaal 48 schoenendozen
ingeleverd. De dozen zijn gevuld met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden. Jongens en meisjes heel erg
bedankt. Jullie maken hier heel veel kinderen blij mee.

________________________________________________________

In de volgende nieuwskrant maken we het bedrag
kenbaar dat de Koningin Wilhelminaschool heeft
opgehaald voor dit mooie project. De rest van het
schooljaar blijven we sparen voor water voor Ethiopië. In
alle klassen staat een spaarpot waar de kinderen elke
week geld in kunnen doen voor dit goede doel. We
hopen op deze manier een mooi bedrag met elkaar op te
halen.

MySchoolsNetwork
Wij zijn op 14 november naar het Big Birthday event
geweest. Het Big Birthday event werd georganiseerd
door MySchoolsNetwork omdat het 10 jaar bestaat.
We hebben een speurtocht gedaan daarvoor moesten
we opdrachten uitvoeren zoals een levend schilderij
maken. Ook kon je prijzen winnen door mee te doen aan
een event. Kinderen uit Mexico en Turkije er ook bij via
een live verbinding.
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Oud papier actie
Op dinsdag 18 december wordt het oud papier
opgehaald door dhr. E. de Wal, dhr. J. Bijker en
dhr. O. Adema.

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.

Schaatsen voor water met Annemarie Thomas
_________________________________________________________

Flip de beer
Hallo daar ben ik weer.....
Ik ben flip de beer.....
Bij wie mag ik logeren....
Wie is dat deze keer???

_________________________________________________________

Bij Tobias Helffrich uit gr. 1 locatie Transvaal.
________________________________________________________

Sokken dag
Wij hebben heel veel Dojo’s gehaald. Dojo’s zijn
beloningspunten die de leerlingen in groep 5 kunnen
verdienen. Daarom mochten wij een dag op sokken:
Sokken dag!
Groep 5 locatie Fontien.

Leerlingen gr. 5 hebben een sokkendag
_________________________________________________________

Trots op…….
Wander uit groep 2 van de locatie Transvaal is supertrots
op het resultaat van een uitdagende opdracht.
Kun je aan beide kanten van het elastiek een zelfde
figuur maken op de kralenplank?
Knap gedaan!
_________________________________________________________
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