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MAANDNIEUWS
DECEMBER 2018
Beste ouders/verzorgers
en andere belangstellenden,
Voor u ligt de nieuwsbrief van de Wilhelminaschool. Zo
vlak voor de decembermaand wordt er op school veel
aandacht besteed aan de feesten die komen. Onze
school is momenteel geheel gehuld in Sinterklaasstijl.
We volgen de berichten van het Sinterklaasjournaal
op de voet en in de groepen 1 t/m 4 zijn er de
afgelopen en komende weken allerlei activiteiten
passend bij het thema Sinterklaas. Alvast een fijn
Sinterklaasfeest gewenst allemaal!
Hartelijke groet,
het team van de Wilhelminaschool

Deze uitgave is met de uiterste zorg door
ons samengesteld. Eventuele zetfouten of
onvolledigheden zijn voorbehouden.
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BELANGRIJKE DATA / SINTERKLAAS

BELANGRIJKE DATA
■ ■ woensdag 5 december

S interklaasfeest

■ ■ donderdag 20 december	Kerstviering met de leerlingen in
de Regenboogkerk.
17.30 uur kerstdiner.
■ ■ vrijdag 21 december 	Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen vrij
en start de kerstvakantie (t/m zondag
6 januari 2019).

SINTERKLAAS

5 DEC

De Sint is weer in het land. In de klassen is al hard gewerkt om de school gezellig te
maken. Er wordt druk geoefend op de mooie liedjes en we smullen van de zelfgebakken
pepernoten.
Wij hopen de Sint te ontvangen op woensdag 5 december op de oprit van de school aan
de kant van de Gijsbrecht van Amstelstraat. De leerlingen beginnen 's morgens gewoon
allemaal in hun eigen groep en zullen daarna in hun eigen vak op de oprit plaatsnemen.
De kleuters hebben een maatje uit groep 7 of 8 waar ze aan gekoppeld zijn. We willen de
ouders die willen kijken daarom vragen zoveel mogelijk achter in het vak te gaan staan
zodat de kleuters en hun bovenbouw maatje voldoende ruimte hebben.
Verder willen we nog vragen om alle fietsen deze ochtend aan de achterkant van de school
te parkeren. We gaan er met elkaar weer een gezellig Sinterklaasfeest van maken! ■

4

Reageren? Stuur een e-mail naar wilhelmina@proceon.nl

KERSTVIERING

KERSTVIERING

20 DEC

Uiteraard zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen voor kerst. Dit jaar zullen de
activiteiten plaatsvinden op donderdag 20 december.
In de ochtend gaan de groepen naar de kerk om daar te genieten van het kerstverhaal.
Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij.
’s Avonds is iedereen weer van harte welkom om te genieten van een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje. We starten het avondprogramma om 17.30 uur. Ook voor
de ouders wordt er voor een versnapering gezorgd. Drinkt u een drankje met ons mee? ■

Maandnieuws december 2018 | Jaargang 17 | #104

5

VERLOF EN EXTRA VRIJ

VERLOF EN EXTRA VRIJ
Zoals iedereen weet, zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat daarbij
vaste regels zijn voor vakantieverlof. Als school hebben we een vakantierooster dat als
uitgangspunt wordt gehanteerd. In incidentele gevallen kan een afwijking worden goed
gekeurd. Officieel moet dit echter minstens 6 weken van te voren worden aangevraagd.
Wij willen u verzoeken om aanvragen inderdaad tijdig te doen via de schoolformulieren
die wij hanteren (te verkrijgen bij de leerkracht, de directie of via de website).
Als de periode iets korter is dan 6 weken hoeft dat geen probleem te zijn. Het gebeurt
echter te vaak dat ouders 1 of 2 dagen van te voren een aanvraag indienen en dat is echt
te laat voor het afhandelen van uw verzoek. Ons verzoek is dus om het vakantierooster
te volgen en in incidentele gevallen tijdig een formulier in te vullen. Graag attenderen
wij u er op dat er rond vakanties extra gecontroleerd wordt en er huisbezoeken worden
afgelegd door de leerplichtambtenaren bij ziekmeldingen.
Ook voor ouders van vierjarigen willen we verzoeken een formulier in te leveren t.b.v.
onze administratie.
Bij voorbaat onze dank!
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OP DE FIETS

OP DE FIETS
Het is heel gemakkelijk om met de fiets naar
.
school te komen. We willen dit ook zeker
benadrukken in relatie tot het brengen en
halen met de auto. Niet alleen voor het milieu
is een fietstochtje veel beter, maar ook voor de
eigen gezondheid.
Daarnaast zijn er ook veel gezinnen die dichtbij
het schoolgebouw wonen. Voor die betreffende
groep kinderen doen we een oproep om lopend
naar school te komen. Dit scheelt immers ook
ruimte bij het fietsen stallen.
Uiteraard is het ook verstandig om na schooltijd
de fiets mee naar huis te nemen en niet bij
school te laten staan.
Het achterlaten van een fiets bij school vindt
regelmatig plaats. Het is natuurlijk vervelend
als op die manier fietsen beschadigd raken of
door anderen worden meegenomen. Nogmaals
benadrukken we dat het stallen van fietsen op
eigen verantwoording gebeurt. ■
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NIEUWE INSTROOMGROEP

NIEUWE INSTROOMGROEP
Vanaf januari mogen wij weer veel nieuwe kinderen op onze school verwachten. Omdat
dit niet meer in de huidige groepen 1-2 past hebben wij besloten om vanaf januari een
instroomgroep te creëren. Alle nieuwe kleuters die binnenkomen het komend half jaar
zullen in deze groep geplaatst worden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de groepen
niet te groot worden. Zo kunnen we de kwaliteit waarborgen en onze aandacht goed
blijven verdelen over al onze kinderen.
Juf Esther komt eind van het jaar weer terug van zwangerschapsverlof. Zij heeft
aangegeven heel graag met de nieuwe groep aan de gang te willen gaan. Dit zal zij samen
gaan doen met juf Gabriëlle. Omdat juf Eveline weer terug is van zwangerschapsverlof
heeft zij dagen over. Zij heeft in het verleden vaker met kleuters gewerkt en kijkt er dan
ook naar uit om met deze nieuwe groep aan de slag te gaan. ■
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VERVANGING / VERANDERINGEN GROEPEN 3, 4 EN 7/8

VERVANGING
De laatste weken hebben we te maken gehad met een aantal
zieke collega's. Ook wij merken dat het in deze tijd erg moeilijk
is om invallers te krijgen. We doen ons uiterste best om iedere
groep een leerkracht te kunnen bieden. Helaas is ons dat niet
altijd gelukt. We hebben af en toe een klas op moeten delen.
Gelukkig hebben we nog geen klassen naar huis hoeven sturen.
Wij beseffen dat het verre van optimaal is om een klas op te
delen. Wij doen er alles aan wat we kunnen om de klassen
zoveel mogelijk stabiliteit en rust te bieden. We hopen dat we
snel weer met volle bezetting kunnen draaien. ■

VERANDERINGEN GROEPEN 3, 4 EN 7/8
Door de komst van de instroomgroep en de terugkeer van onze collega’s Eveline
Slotboom en Esther Elzinga gaan er dingen veranderen in enkele groepen. Eveline is
inmiddels weer enkele weken aan het werk op de donderdag en vrijdag in groep 7/8. Zij
heeft veel ervaring met de groepen 7 en 8 en geniet dan ook volop van deze gezellige
combigroep. Op de maandag, dinsdag en woensdag blijft Renske deze groep bemannen.
Op de maandag- en dinsdagochtend zal Gabriëlle deze groep extra ondersteunen om
maatwerk te kunnen bieden daar waar nodig is.
Ook in groep 4A vindt er een kleine verschuiving plaats. Juf Dani komt weer terug van
ouderschapsverlof. Deze extra dag zal zij voor haar eigen groep staan. Juf Nina heeft
besloten onderwijskunde te gaan studeren. Daarom zal zij na de kerstvakantie afscheid
nemen van de klas en van onze school. Omdat juf Esther de instroomgroep gaat leiden
zijn wij voor groep 4 op zoek naar een leuke collega die samen met juf Dani groep 4
gaat draaien de tweede helft van het schooljaar. Zodra wij meer weten laten we uiteraard
direct van ons horen.
Tot slot informatie over groep 3A. Juf Leonie heeft aangegeven dat zij liever vier dagen
wil gaan werken. Daarom zal juf Trinette voortaan op woensdag in groep 3 te zien zijn.
Juf Trinette heeft al meermaals ingevallen in deze groep en is voor de kinderen dan ook
een bekend gezicht. ■
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LUIZENTASSEN / VERJAARDAGEN

LUIZENTASSEN
Op de laatste dag voor de kerstvakantie – 21 december – krijgen de kinderen hun luizentas
mee naar huis. We willen u vragen om deze te wassen en na de kerstvakantie weer mee
te geven. ■

VERJAARDAGEN IN HET MAANDNIEUWS
Voorheen was het gebruikelijk om in het maandnieuws de jarigen van de maand een fijne
verjaardag te wensen. In verband met de invoering van de hernieuwde wet AVG hebben
wij besloten dit voortaan niet meer met naam te doen.
Uiteraard wensen wij wel alle jarigen van deze maand een hele fijne verjaardag!
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ADVERTENTIES

ADVERTENTIES
advertentie

Dagwinkel Hilversum
stelt groente en fruit
beschikbaar voor
de Fit & Gruitdag!
Bodemanstraat 9b
dagwinkelhilversum.nl

advertentie

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Rugby Club Hilversum organiseert Try Rugby
voor alle kinderen van de Wilhelmina School.
Je kind kan 4x gratis kennismaken met rugby
op dinsdagen en/of donderdagen van
17:30 tot 18:30.
Rugby Club Hilversum speelt op Sportpark
Berestein, Kininelaantje 7A.
Er zijn geen leeftijdsvereisten: alle kinderen
van 6 t/m 12 jaar zijn van harte welkom!
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Wel is het uiteraard zo dat de trainingen
afgestemd zijn op de leeftijd van uw kind.
We trainen met 3 verschillende groepen.
Heeft jouw kind interesse? Geef hem/haar
dan op via tryrugby@rugbyclubhilversum.nl
(naam en leeftijd en een telefoonnummer
ºwaarop je te bereiken bent).
Vragen kun je ook stellen via dit e-mailadres.
Met sportieve groet en graag tot ziens!
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