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Agenda
23-2

26-2 t/m 2-3
5-3
6-3
6 t/m 8-3
9-3
13-3
16-3
21-3
22-3 t/m 6-4
23-3
28-3

Rapport mee gr. 3 t/m 8
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Fontein 13.00 – 13.45 uur
Voorjaarsvakantie
Themadag PCBO Lwd. e.o leerlingen
zijn vrij
Inloop gr. 1 t/m 8 vanaf 8.15 – 8.25 uur
10 min. gesprekken gr. 1 t/m 7
3 t/m 7 mry rapport
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Fontein 13.00 – 13.45 uur
Oud papier actie
Vergadering ouderraad
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Fontein 13.00 – 13.45 uur
Vergadering medezeggenschapsraad
Himmelwike
Schoolschaatsen gr. 5 en 6
loc. Fontein 13.00 – 13.45 uur
Nieuwskrant nr. 7 verschijnt

Regel van de week

Als ik iets niet fijn vind dan zeg ik dat tegen
de ander.
Bijbelverhalen
Week 10: 5 t/m 9 maart 2018
De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30
De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:
Week 11: 12 t/m 16 maart 2018
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Jezus zegent de kinderen, Marcus 10:13-16
Week 12: 19 t/m 23 maart 2018
De rijke man, Marcus 10:17-27
Bartimeüs, Marcus 10:46-52
De intocht in Jeruzalem, Marcus 11:1-10

Week 13: 26 t/m 30 maart 2018
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8
Nieuwe leerlingen
Op de locatie Fontein mochten wij de volgende leerlingen
verwelkomen in groep 1:
 Ninthe van Bijnen
 Tiemen Bleijinga
 Gerbrich Gildemacher
 Thomas de Haan
 Elsenoor Moltzer
Op de locatie Transvaal kwamen in groep 1:
 Ella Courbois
 Julia Dijkstra
 Ewoud Snoek
 Martin Zaky
 Jelka Zwaagstra
In groep 2 kwam:
 Isabel Griep
Jongens en meisjes van harte welkom en we hopen dat
jullie een fijne tijd zullen hebben op de KWS.
Groei Koningin Wilhelminaschool
Door de toename van het aantal leerlingen op beide
locaties in groep 1 starten wij na de voorjaarsvakantie, op
dinsdag 6 maart, op beide locaties met een nieuwe
instroomgroep voor de kleuters. Een mooie ontwikkeling
waar wij blij mee zijn. De ouders van de betreffende
leerlingen zijn hier al over geïnformeerd.
Nieuwe collega’s op de locatie Fontein
Door het opstarten van een instroomgroep voor de
kleuters mogen wij op de locatie Fontein een nieuwe
collega verwelkomen. Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Wij wensen Anneke een fijne tijd toe op de KWS.

Een nieuw gezicht op school na de Voorjaarsvakantie!

Marije Idzinga.

Ik ben Anneke Sijtsma, moeder van een dochter van 27
en een zoon van 25 jaar.
Tot juni vorig jaar heb ik in Leeuwarden gewoond. Sinds
juni woon ik met mijn partner Jurjen en onze 2 katten in
Grou.
Na lange tijd in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, werk
ik sinds enige tijd als inval juf op diverse scholen in
Friesland. Hoewel ik het invallen erg leerzaam en leuk
vind, ben ik nu heel blij dat ik samen met juf Marije, in
een duobaan, de kinderen van groep 1a kan begeleiden,
nieuwe dingen kan leren, hen kan stimuleren in hun
ontwikkeling en vooral kan bijdragen aan een leuke
kleutertijd op de Koningin Wilhelminaschool.

Geslaagd
Onlangs zijn meester Gerard en Meester Douwe
geslaagd voor hun CELT-P (Certificate in English
Language Teaching - Primary) opleiding. Op de foto
ontvangen zij hun Cambridge certificaten uit handen van
de docenten van Stenden Professionals. Een mooie stap
naar meer professionalisering van ons meertalig
onderwijs. Wij feliciteren meester Gerard en meester
Douwe met hun CELT-P. Top.

Ik heb er heel veel zin!
Hartelijke groet,
Anneke Sijtsma.
Vervanging Irma Poorte
Irma Poorte, leerkracht van groep 5 op de locatie
Fontein, moet de komende periode rust houden.
Wij wensen Irma beterschap.
De vervanging wordt ingevuld door Marije Idzinga.
Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Dag leerlingen en ouders van de Koningin
Wilhelminaschool,
Mijn naam is Marije Idzinga en ik zal de komende tijd
lesgeven op donderdag en vrijdag in groep 5.
Voor sommigen van jullie zal ik geen onbekend gezicht
zijn; ik heb namelijk het voorgaande halfjaar mijn
eindstage gedaan in groep 7. Daar heb ik een hele fijne
en vooral leerzame tijd mogen beleven. Daarom ben ik
ook blij dat ik weer aan de slag mag op deze school!
Omdat ik nu in een andere groep werkzaam zal zijn, zal
ik me nog even kort voorstellen:
Ik ben 22 jaar oud en woon samen met mijn vriend in
Leeuwarden. Naast mijn werk op deze school, werk ik in
het weekend nog bij Rituals. In mijn vrije tijd doe ik aan
crossfit en yoga. Ook vind ik het fijn om buiten te zijn en
lees ik graag. Ik heb tijdens mijn opleiding lesgegeven op
zowel dorpsscholen als stadsscholen. Ook heb ik in ZuidAfrika lesgegeven op een public school. Hierdoor heb ik
een rugzak vol met mooie ervaringen gecreëerd
waarmee ik hoop de kinderen van groep 5 een leerzame
en pleziervolle tijd te geven.
Tot ziens in groep 5!

Meester Gerard en meester Douwe geslaagd!

50 jaar geleden
Eerste school tévé in Leeuwarden
De Koningin Wilhelminaschool voor
christelijk lager onderwijs, aan de
Fonteinstraat te Leeuwarden, is de
eerste school in de stad, die televisie in
huis heeft. Vanmorgen kwamen
monteurs het door vele schoolhoofden
gewenste kastje plaatsen. Na drie
maanden zal het besluit vallen of de t.v.
blijft of dat hij toch niet aan de
verwachtingen heeft voldaan en in dat
geval gaat hij de deur weer uit.
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Vanmorgen keken de leerlingen al naar
twee uitzendingen van school-televisie.
Het is beslist niet de bedoeling zo
verzekerde ons het hoofd der school,
ook naar andere programma’s te kijken.
Uitje groep 2
Groep 2 van de locatie Transvaal is 6 februari naar de
voorstelling ‘Een dag uit het knisperende leven van een
zakje’ geweest. Voorafgaand aan het uitje heeft groep 2
al activiteiten gedaan rondom het thema ‘plastic’. Plastic
verzamelen op de thematafel, vliegeren met plastic
zakjes en de hoofdpersonages uit het thema op papier
aankleden met plastic en natuurlijke producten.
De kinderen, ouders en juf hebben genoten van het uitje!

Basketbal in de gymzaal
Lezen in groep 2

In groep 2 van de locatie Transvaal kunnen al een
aantal kinderen lezen en wat is er dan leuker om de
hele klas voor te kunnen lezen.
Het liefst doet Torre dit iedere dag.

Leerlingen gr. 2 kijken naar de voorstelling

Voorlezen in groep 2
Kleuterpraat
Uit groep 1 van de locatie Transvaal:
Boaz: “Waar is Oerwoud?” (Ewoud)
Ids: “Ik ging met het vliegtuig!” Juf: “Waarheen?” Ids:
”Naar de winkel!”
Joey: “Juf er zit een bergje in mijn sok!” (bobbeltje)
Fliene: “Ik ken dat liedje van Elsa. Dat komt door mijn
schoenen.” (Elsa-schoenen)
Juf: “Cas, wat hoop je op je verjaardag te krijgen, een
nieuwe fiets misschien?” Cas: ”Nee, ik vraag een
bellenblaas!”
Levi: “Ik wist niet dat ik geboren ben!”
Dorian: “Waarom gebruiken we op school altijd
plaskettings? Is er ook een ketting voor ouderen?”
Levi: “Mijn rits staat stil!” (zit vast)
Lucas E.: “Mijn mouw loopt dood!”
Ella: “Ik huilde even van de spanning.”
Boaz: “Mijn jas zit onderstebuiten!”

Spelen met plastic zakjes op het plein
De basket balclinic
maandag 19 februari 2018. We hebben de clinic
gekregen van Aris Leeuwarden. Eerst kregen we uitleg
van drie mensen in het team namelijk Emile Blackman,
Nate Kratch en Daan.
Eerst hebben we gedribbeld, daarna gingen we in twee
teams de ballen in de basket doen om te oefenen voor
een wedstrijdje. We hebben een paar techniekjes
geleerd, de topcorner en nog een paar en toen gingen
we tegen het andere team een wedstrijdje doen wie de
meeste punten had. Het werd 3-1. Op het laatst gingen
we tegen de twee spelers van Aris. En we kregen boekje
met handtekeningen.
Myrte van de Kamp en Sido Bosma gr. 8 locatie Fontein.
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Teun: “God heeft me denk ik niet gehoord. Ik heb om
sneeuw gevraagd!”
Rots en Water
De leerlingen van groep 6 van de locatie Fontein hebben
7 lessen Rots en Water gehad. Bij de laatste les moesten
we aan onze ouders laten zien wat we geleerd hebben.
We kwamen binnen in de polonaise en iedereen ging
klappen. In de les hebben we door de zaal heen gelopen
in de strandhouding en de tunnelhouding. We gingen de
wreeftrap doen en de hamervuist. Op het laatst moesten
we allemaal een plankje doorslaan. Het lukte iedereen.
We hebben geleerd om goed voor onszelf op te komen.
Op het allerlaatst kregen we een diploma. En maakten
deze groepsfoto.
Stan Burggraaff en Linde Fortuin, gr. 6 locatie Fontein.

Een grote witte ballon
De twee mensen gingen in de ballon en de ballon van de jongen
knapte kapot en de ballon van de mevrouw werd kleiner en
kleiner en ze liep weg en ze liet har kont zien en toen was het
afgelopen.
Jonah Fernandez Rodriguez, gr. 5 locatie Transvaal.
Oud papier actie
Op dinsdag 13 maart wordt het oud papier opgehaald
door: dhr. M. v/d Kerk, Dhr. S. Sinnema en dhr. Boorsma.
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.

Groepsfoto, wat zijn we trots!

Ook de zieken sloegen uiteindelijk het plankje door.

Air play
Fan dag gingen we naar Air Play.
Het was geweldig en er was een tornado van piep schuim en er
waren gele ballonen en rode ballonen en het was hilarisch leuk.
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