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Agenda
19-1
24-1
26-1
Febr. / maart
1-2
2-2
9-2
13-2
14-2
15-2
16-2
21-2

Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Transvaal 13.00 – 13.45 uur
Vergadering medezeggenschapsraad
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Transvaal 13.00 – 13.45 uur
Verwijzing leerlingen groep 8 naar VO
Studiedag team, de leerlingen zijn vrij
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Transvaal 13.00 – 13.45 uur
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Transvaal 13.00 – 13.45 uur
Oud papier actie
Studiedag team, de leerlingen zijn vrij
Inloop gr. 1 t/m 8 vanaf 8.15 – 8.25 uur
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Fontein 13.00 – 13.45 uur
Nieuwskrant nr. 6 verschijnt

Regel van de week

Ik vraag aan iemand of ik iets mag lenen en
ga er voorzichtig mee om.
Bijbelverhalen
Week 4: 22 t/m 26 januari 2018
De schoonmoeder van Petrus wordt beter,
Marcus 1:29-39
De melaatse man, Marcus 1:40-45
De verlamde, Marcus 2:1-12
Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 6: 5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34

Week 7: 12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Week 8: 19 t/m 23 februari 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit, Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52
Nieuwe leerlingen
Op de locatie Fontein mochten wij de volgende leerlingen
verwelkomen in groep 1:
 Freke Massaro.
 Sofie Molenaar.
Op de locatie Transvaal kwam in groep 1:
 Jorrit Roode.
 Anna Mae de Vries.
 Niek Delhaye.
Freke, Sofie, Jorrit, Anna Mae en Niek van harte welkom
en we hopen dat jullie een fijne tijd zullen hebben op de
KWS.
Vertrokken Leerlingen
Nora en Fatima Choyeb zijn wegens een verhuizing
vertrokken naar de Regenboog. Wij wensen Nora en
Fatima veel plezier op hun nieuwe school.
Kerstviering 2017 !
Een paar weken voor het grote feest werden de rollen
verdeeld. In elke groep waren er verschillende rollen op
de hoofdrol na: Niko, uit elke groep was er één iemand
die deze rol speelden. Uit groep acht waren er vertellers.
Groep 1 en 2 zongen voor het toneelstuk wat liedjes.
Voordat het toneelstuk begon was er ook een gebed die
werd ook door groep acht gedaan (2 meisjes) Siebrich en
Sterre. Ook was er een koor. Uit elke groep ongeveer 4
kinderen, die zongen allemaal liedjes tussen het
toneelstuk door. Toen alles per groep goed was
doorgenomen was er een generale repetie in de grote
kerk. Daar liepen we met de hele school heen. De
kinderen uit groep 7 liepen met iemand uit groep 2, groep
8 met iemand uit groep 1. De repetie gingen veder ook
prima! Op de grote dag (21 december ) moesten we

gewoon naar school. Maar in de avond begon het, Het
ging helemaal als gehoopt. Op het einde werden de
mensen bedankt die mee hadden geholpen. En er was
een knallend eindlied!!!

Hallo ouders en leerlingen van de Koningin
Wilhelminaschool,
Mijn naam is Martine
van Dijk en ik ben 23
jaar oud. Ik ben
woonachtig in Stiens.
Mijn hobby’s zijn
paardrijden, sporten en
muziek luisteren. In
mijn vrije tijd vind ik het
leuk om met vrienden
en familie samen te
zijn. Ik ben een
vierdejaars PABO
student op Stenden
Hogeschool in Leeuwarden. Vorig schooljaar heb ik
stage gelopen in groep 3 op de locatie Transvaal bij Loes
Tuininga. Dit schooljaar ga ik mijn LIO stage doen in
groep 3 op de locatie Transvaal. Dit houdt in dat ik vanaf
5 februari tot en met 20 juni op maandag, dinsdag en
woensdag voor de klas zal staan in groep 3. Hierbij
zullen Loes Tuininga en Sandra van der Pol mij
begeleiden.

Maryke Kuiken groep 7, locatie Transvaal.
Opbrengst kerstcollecte
De kerstcollecte heeft voor beide locaties in totaal
€679,74 opgebracht. Een prachtig resultaat.
We gaan dit bedrag doneren aan het Rode Kruis voor
Lijdend Jemen.
Door de gevolgen van de burgeroorlog kampen 14
miljoen Jemenieten met tekorten aan voedsel, water en
sanitaire voorziening. Dit heeft geleid tot een van de
grootse cholera uitbraken in de hedendaagse
geschiedenis. Het Rode Kruis wil daarom zeker 91
miljoen euro ophalen voor schoon drinkwater, medicijnen
en medische hulp.”
We willen u van harte bedanken voor uw bijdrage.
Even voorstellen
Komend half jaar zal ik stage lopen in groep 8 van de
Koningin Wilhelminaschool, locatie Fontein. Daarom zal
ik me even kort voorstellen. Ik ben Ivo Rinia en ben 22
jaar oud. Ik ben ondertussen 4e jaars student aan de
Opleiding Leraar Basisonderwijs van Stenden
Hogeschool in Leeuwarden. Deze stage is mijn laatste
stage van mijn opleiding en daarom ook wel eindstage te
noemen.
Misschien heeft u mijn wel eens op het plein zien staan,
of door de gang zien lopen. Afgelopen jaar heb ik ook
stage gelopen op deze school en dat is mij zeer goed
bevallen. Daarom ben ik ook blij dat ik weer terug kom.

Ik kijk uit naar de komende periode en hoop dat we er
een fijne en leerzame tijd van kunnen maken.
Martine van Dijk.
Kerstbomenactie
Op woensdag 10 januari hebben beide locaties mee
gedaan met het inzamelen van kerstbomen.
De actie is een initiatief van de gemeente Leeuwarden.
Door de bomen in te zamelen wordt voorkomen dat ze op
verschillende
plekken
verbrand
worden.
Deze
“onschuldige“ brandjes veroorzaken soms voor
duizenden euro’s schade aan bijvoorbeeld wegdek of
plantsoen. De ingezamelde bomen worden versnipperd
en gecomposteerd.

Doordat ik op mezelf woon, heb ik naast mijn studie een
bijbaantje bij het Broodhuys. Hier ben ik vaak in het
weekend te vinden. Ben ik hier niet, dan ben ik veel bezig
met sport. Ik geef training bij de korfbalvereniging in mijn
ouderlijke dorp en speel zelf ook nog graag korfbal.
Tijdens vakanties ben ik al 5 jaar te vinden op Vlieland.
Komende zomer zal ik voor de 6e keer mijn vakantie hier
door brengen als barman bij De Bolder op
kampeerterrein Stortemelk.
In de periode van februari tot
juli zal ik een kijkje nemen in
de klas van uw kind.
Ik ben er op de maandag tot
woensdag, en zal vrijdag
vaak aanwezig zijn op
school.
Ik zal deze dagen de lessen
verzorgen, en opdrachten
uitvoeren vanuit Stenden
Hogeschool.
Heeft u eens een vraag aan
mij, dan kunt u die gerust
stellen. Ik heb er in ieder
geval erg veel zin in!

Ouders en kinderen brengen de bomen naar school

Meester Ivo.
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Meester Douwe feliciteert Levi Santinge
Pabo studenten op bezoek
Op maandag 15 januari hadden we vier nieuwe meesters
en juffen van de Pabo in Leeuwarden op visite gehad. Ze
zorgden voor een gezellige ochtend! Vooral de mooie
dierenknuffels die ze mee hadden genomen vielen erg in
de smaak bij de kinderen.

Meester Brienie en meester Douwe nemen de bomen in
ontvangst
Op de locatie Fontein zijn in totaal 322 bomen
ingezameld op de locatie Transvaal waren dat er 302. In
totaal 624 kerstbomen. Een geweldig aantal.

Groep 1a locatie Fontein

Afgelopen week is op elke locatie een cadeaubon van 25
euro verloot.
Op de locatie Fontein hebben de broertjes Niek en Bas
Huisman uit gr. 3 en gr. 1 de cadeaubon gewonnen.

De juf van de Pabo leest voor
Postbodes druk aan het werk
In groep 1 van de locatie Transvaal zijn de postbodes
druk in de weer! Het sturen van kerstkaarten is nu
voorbij. Maar de pakketbezorging werkt op volle toeren.
Er wordt druk gesorteerd en alle pakketjes worden
bezorgd op huisnummer, op verschillende plekken in de
klas. Mocht u een pakket willen laten bezorgen, dan komt
u maar even langs!

Niek en Bas ontvangen de tegoedbon van meester Pieter
Op de locatie Transvaal was Levi Santinge uit gr. 5 de
gelukkige winnaar.
Niek, Bas en Levi van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

De postbodes met de pakketjes
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De pakjes zijn inmiddels gesorteerd
Oud papier actie
Op dinsdag 13 februari 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.

Het initiatief komt van de high tech bedrijven van
innovatiecluster Drachten in samenwerking met de
provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de twee
organisaties voor basisonderwijs in Fryslân. Deze
organisaties willen kinderen op zo vroeg mogelijke leeftijd
laten kennismaken met techniek, zodat ze later hopelijk
kiezen voor een vervolgopleiding in de techniek.
Technologische bedrijven kunnen moeilijk aan geschikt
personeel komen, terwijl de maatschappelijke
ontwikkelingen op technisch gebied razendsnel gaan.
De Meccanoid wordt door de leerlingen zelf in elkaar
gezet en de robot is door middel van een Arduino “hart”
(de processor) te besturen/programmeren. Op deze
manier proberen we wetenschap en techniek door middel
van robotica in het onderwijs een boost te geven. De
afgelopen tijd hebben leerlingen van groep 7 en 8 op
beide locaties hard gewerkt aan de bouw van de robot.
Op de foto zijn 2 leerlingen aan het werk met het
aansluiten van de techniek, zodat we kunnen beginnen
met programmeren.

Wat is de afgelopen week gebeurd in 2018
8 Januari gingen de kinderen van groep 6/7 van de KWS
Transvaal weer naar school. Toen de schoolbel ging
gingen ze naar gym. Daarna gingen ze bijkletsen met juf
Sjoeke. Het hoogte punt daarvan was vuurwerk afsteken.
Sommige kinderen waren ook op vakantie geweest.
Donderdag hadden we letterstad gemaakt. Sommige
waren heel mooi gelukt. Vrijdag gingen de kinderen van
groep 6 voor de eerste keer schoolschaatsen. Je moest
rondjes schaatsen tot er een meester/juffrouw voor je
ging schaatsen. Kwart over 2 kwamen we weer terug op
school. We waren meteen uit. Voor de rest van de week
hebben we nog wat gewerkt. Nu doen we ook elke dag
een superleuk tafelspel. Meester Brienie gooit dan met
een zachte bal naar je toe. Hij roept dan een tafel en
gooit de bal naar je toe. Jij moet dan die som oplossen.
Dit deden we voor de kerstvakantie ook al maar nu elke
dag. Dit allemaal was superleuk deze hele week.
Zoë Bootsma en Vlinder Latupeirissa, gr. 6/7 locatie
Transvaal.
Werken aan de Meccanoid op de KWS
De afgelopen maanden hebben alle Friese basisscholen
een robot bouwpakket ontvangen via het Edurobotics
project. De opzet hiervan is om kinderen en hun
leerkrachten vertrouwd te maken met techniek en hen
voor te bereiden op een toekomst waarin technologie en
robotica een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

De robot is bijna klaar voor gebruik
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