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Beste ouders / verzorgers van de Koningin 
Wilhelminaschool,  
Voor u ligt de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar.  
We wensen de kinderen en u een fijne voorjaarsvakantie toe. 
 
Trefwoord 
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen 
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel 
of verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.  
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); 
Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse 
mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat 
(Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw 
uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28). 
 
Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen 
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen 
doorhakken; oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, 
nonchalance of betrokkenheid. 
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote 
feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen 
(Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21). 
 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie duurt van maandag 22 t/m vrijdag 26 
februari. 
 
Studiedag op vrijdag 12 maart: Alle kinderen vrij! 
Op vrijdag 12 maart hebben de leerkrachten een studiedag. 
Deze kunt u ook terugvinden in de jaarplanning van Social 
Schools en op onze website. Alle kinderen zijn deze dag vrij!  
(Op 15 september 2020 heeft u hier nog een extra bericht 
over ontvangen via Social Schools. In eerste instantie stond 
deze studiedag namelijk gepland op 3 maart.) 
 
Adviesgesprekken groep 8 
De afspraken voor deze adviesgesprekken zijn inmiddels met 
de betreffende ouders gemaakt. Deze gesprekken vinden in 
maart plaats. 
 
 



Agenda  
 
22 t/m 26-02: 
Voorjaarsvakantie 
 
12-03: 
Studiedag  Kinderen vrij 
 
19-03: 
Rapporten meegegeven 
 
17-03: 
Open Dag (online)  
 
22-03 t/m 25-03: 
10-minuten gesprekken 
 
22-03: 
MR vergadering 
 
01-04: 
Paasviering  
 
02 t/m 05-04: 
Paasvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Ouders van Waarde 
 
https://www.ouders.net
/ouders/  

 

Rapporten en 10-minuten gesprekken 
Vanwege de lockdown is de keuze gemaakt om het eerste 
schoolrapport dit schooljaar later mee te geven, dan 
gebruikelijk.  
Op vrijdag 19 maart wordt het schoolrapport meegegeven. 
 
In de week daarna (22-26 maart) worden de 10-minuten 
gesprekken gehouden.  
Op dit moment is nog niet duidelijk aan welke maatregelen 
we ons dan moeten houden. We weten nu dus nog niet of we 
het fysiek of online gaan organiseren. 
Zodra we meer weten krijgt u deze informatie en krijgt u ook 
te horen hoe u zich in kunt schrijven. 
 
Voorstellen Miranda 
 

   
Beste ouders, 
Ik ben Miranda Semplonius, voor de kinderen natuurlijk juf 
Miranda. Ik loop inmiddels al een aantal weken op school 
rond, maar door de situatie rondom Corona heb ik mij nog 
niet kunnen voorstellen aan de ouders. Ik ben 
onderwijsassistente en vervang juf Sharifa die momenteel  
met zwangerschapsverlof is. Op dit moment ben ik vooral veel 
te vinden in groep 3 & 4. Maar ik ben in principe inzetbaar in 
alle groepen. Ik ben aanwezig op de dinsdag, de woensdag en 
de vrijdag.  Tot aan de zomervakantie vervang ik Sharifa op 
de Koningin Wilhelminaschool. Ik hoop u hierbij voldoende 
geïnformeerd te hebben over mijn aanwezigheid op school.  
Ik wens u en uw kinderen een fijne vakantie toe.  
Groet juf Miranda 
 
Open Dag 
Op woensdag 17 maart staat de Open Dag gepland. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen ouders/verzorgers 
dan helaas geen lessen bijwonen. 
Nieuwe ouders/verzorgers wordt de mogelijkheid geboden om 
een persoonlijke afspraak te maken met de directeur. Dit kan 
op deze dag, maar ook op een andere dag na schooltijd 
gepland worden. 
We onderzoeken de mogelijkheden om op de dag zelf online 
contact met nieuwe ouders/verzorgers te kunnen krijgen. 
Daarnaast bekijken we hoe we op andere manieren de school 
kunnen presenteren.  
Op stichtingsniveau zal er op 26 februari (Groot Sneek) en 3 
maart (Sneeker Courant) een advertentie worden geplaatst 
en worden belangstellenden uitgenodigd.   
Mocht u iemand kennen, die graag wil kennismaken met de 
school, dan kunt u hem of haar een mail laten sturen naar 
jildoualgra@palludara.nl  



 

 
 
Verjaardagen in 
maart 
  3: Jurre De Groot  
      Boersma (5) 
16: Ruben Pijl (5)  
22: Sharon Hopman (7) 
24: Ruben Riemersma  
      (6b) 
 
 
 
 
  

Hoofdluiscontrole 
In normale tijden controleren de ‘kriebelmoeders’ elke keer na 
een vakantie de kinderen op hoofdluis. Dit kan nu natuurlijk 
niet plaatsvinden. Zou u dit zelf dan wat vaker thuis willen 
doen? Zodat we ook dit onder controle houden.  
Bedankt namens de Ouderraad. 
 
Nieuwe leerlingen 
De afgelopen weken zijn Elroy Volkerts (groep 1), Andy 
Lusthof (groep 2) en Noah Dijkman (groep 7) bij ons op de 
Koningin Wilhelminaschool gestart.  
Van harte welkom en we wensen jullie mooie jaren toe bij ons 
op school!  

Kanjers in het zonnetje        
In deze corona-periode werd en wordt er een extra beroep 
gedaan op onze onderwijsassistentes en stagiaires. 
Ze hadden een belangrijke rol bij de invulling van de 
noodopvang. Nu we weer op school zijn ze de ‘helpende 
handen’ voor de groepsleerkracht, die thuis online de lessen 
geeft. We zijn heel blij dat we zo met elkaar, op school én 
thuis zo goed mogelijk het onderwijs kunnen blijven geven, 
wat we op onze school gewend zijn! 
 
Bedankt Samantha, Miranda, Maarten, Melissa, Kelvin en 
Charlotte! 
 
Bewegend leren door de buursportcoaches 

 
Hallo kinderen en ouders/verzorgers! 
 
Ben jij het thuis zijn ook zat? Wil je graag naar buiten en uitgedaagd 
worden met games?  
Dan hebben wij een leuk spel voor jou! De buurtsportcoaches van het 
Beweegteam hebben het QR-code spel ‘SCAN & GO’ gemaakt.  
 
Wat is SCAN & GO? 
In elk dorp of elke wijk waar een basisschool staat zijn vanaf de 
voorjaarsvakantie 8 verschillende stickers met QR-codes verstopt.  
Je gaat op zoek naar deze stickers. Bij het scannen van de code op de 
sticker krijg je een filmpje te zien van één van de buurtsportcoaches. 
Die geeft een beweegopdracht, een hint om een raadsel op te lossen 
en een verwijzing naar een volgende stickerplaats.  
Heb je alle stickers en de oplossing gevonden? Dan kun je zelfs een 
prijs winnen! 



 
 

Speluitleg  
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je 
meer informatie en een uitleg-filmpje. 

 

   
                                                      Groetjes van de buurtsportcoaches 
                                                         
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 22 maart 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van de Koningin Wilhelminaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur    
 
Jildou Algra-Kuiper 
Locatieleider 
 
 
 
 


