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Beste ouders/verzorgers van de Koningin 
Wilhelminaschool,  
Voor u ligt de elfde en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Een bewogen schooljaar met coronamaatregelen, waar we 
aan de start geen rekening meer mee hadden gehouden.  
Toch kunnen we zeggen dat we, samen met de leerlingen en 
ouders, een goed schooljaar hebben gehad.  
We zijn blij dat we dit schooljaar ook samen op een prettige 
manier kunnen afsluiten.   
 
Trefwoord 
- 21 juni t/m 2 juli: Treuren 
Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, 
betreuren, maar ook opbeuren en troosten.  
Bijbel: Job  
- 5 juli t/m 8 juli: Beginnen 
Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw 
beginnen. 
Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9). 
 
Zomervakantie 
De zomervakantie begint op donderdag 8 juli om 12.00 uur. 
Van vrijdag 9 juli t/m vrijdag 20 augustus zijn alle kinderen 
vrij!   
We zien de kinderen en u graag weer op maandag 23 
augustus. 
 
Laatste schooldag – donderdag 8 juli 
Op de laatste schooldag staat er iets heel leuks op het 
programma! Wat we gaan doen blijft nog even een 
verrassing…  Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij! 
 
Afscheid juf Joke 
Komende maandag, 28 juni nemen we afscheid van juf Joke. 
Juf Joke begint aan een nieuwe uitdaging, ze blijft gelukkig 
wel verbonden aan onze school als inval juf. 
Maandagmiddag gaan we met z’n allen een klein 
afscheidsfeestje vieren. 
Juf Joke we gaan je missen… We wensen je veel succes toe in 
je nieuwe baan! 



Agenda  
 
Maandag 28 juni en 
dinsdag 29 juli: 
10-minuten gesprekken 
en schoolrapporten  
 
Maandag 5 juli: 
Afscheidsavond groep 8 
 
Woensdag 7 juli: 
Doorschuiven van de 
groepen 
 
Donderdag 8 juli: 
Laatste schooldag.  
12.00 uur vrij. 
 
Vrijdag 9 juli t/m 
vrijdag 20 augustus: 
Zomervakantie 
 
23-08:  
Start Gouden 
Kanjerweken 
 
Woensdag 25 augustus: 
Hoofdluiscontrole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Versoepelingen Corona- Maatregelen  
(nieuwe schooljaar) 
Zo langzamerhand mogen we gelukkig steeds meer 
versoepelingen doorvoeren op school. De cohorten mogen 
officieel vanaf volgende week doorbroken worden.  
 
Op dit moment geldt nog op school: 
- 1,5 meter afstand houden (volwassenen) 
- Bij besmettingen volgen wij de aanwijzingen van de GGD 
- Hygiëne maatregelen blijven gehandhaafd 
- Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen 
 
Ervan uitgaande dat er deze versoepelingen doorzetten en er 
geen aanscherpingen meer komen willen we na de 
zomervakantie graag weer “normaal” starten. 
Dat betekent dat vanaf maandag 23 augustus: 

- De kleutergroep weer om 08.30 uur start. De inloop en 
meeloop is van 08.20 - 08.30.  
Om 14.00 uur worden ze weer naar de weg gebracht.  

- De groepen 3 t/m 8 verzamelen ’s ochtends op het 
schoolplein en komen per groep om 08.30 uur via de 
achteringang naar binnen.  
Om 14.00 uur komen ze via de achteringang weer 
naar buiten. 

- Alle ouders zijn weer welkom op het schoolplein en in 
school. Afstand houden is nog afhankelijk van de dan 
geldende maatregelen. 

 
Schoolreisjes groep 1 t/m 6 
Na overleg met de Ouderraad hebben we besloten om de 
geplande schoolreisjes van dit schooljaar op 29 juni niet door 
te laten gaan.  
Wij hebben ervoor gekozen om in september een gezamenlijk 
schoolactiviteit te organiseren. De eerste weken in het nieuwe 
schooljaar zijn heel belangrijk voor de groepsvorming. 
Zo’n gezamenlijke activiteit kan daar een hele goede bijdrage 
aan leveren. Zodra de exacte datum bekend is laten we dit 
jullie weten. Volgend jaar juni 2022 hopen we dan weer met 
de groepen 1 t/m 6 op weer “gewoon” op schoolreis te 
kunnen gaan.  
De kinderen uit groep 7 & 8 gaan net als vorig jaar in 
september op schoolkamp. 
 
Kalender  Kon. Wilhelminaschool schooljaar 2021-2022 
De kalender kunt u in de eerste weken van het nieuwe 
schooljaar verwachten. Per gezin wordt 1 exemplaar 
uitgereikt.  
Voor de zomervakantie komt de jaarplanning op de website te 
staan en de data komen ook alvast in Social Schools. 
 
Rapporten 
De rapporten worden meegegeven bij de 10-minuten 
gesprekken. Ze liggen klaar in de gang en u kunt ze voor het 
10-minuten gesprek alvast gaan bekijken. 
Als u geen 10-minuten gesprek heeft aangevraagd, dan wordt 
het rapport meegegeven aan uw kind.  
 



 

 
 
Verjaardagen in juli 
en augustus: 
 
Juli: 
  1: Mitchell Wijnja (3) 
  5: Fieke Smit (6b) 
  7: Levi Kramer (6b) 
  9: Marije Elzinga (3) 
10: Caitlyn Kok (4) 
12: Cjay van der Werf  
      (3) 
17: Colin Kappe (4) 
25: Liam Schreefel (3) 
28: Melano Aartsma     
      (6a) 
 
Augustus: 
  4: Arjen Meester (3) 
  5: Jamilla Vlegels (5) 
  5: Dayna Walstra (2) 
  8: Elisabeth Nijboer  
      (1) 
10: Nicolette Bakker (5) 
12: Régine Nijboer (3) 
16: Juda Pijl (2) 
20: Jordi de Wolf (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorschuiven van de groepen 
Op woensdag 7 juli tussen 10.45 en 12.00 uur schuiven we de 
groepen door. De kinderen kunnen dan al even kennismaken 
met hun nieuwe leerkracht(en) en de nieuwe lokalen. 
 
Nieuwe leerlingen 
Deze week is Aileana Hoekstra in groep 1&2 begonnen  
Na de zomervakantie starten Fokke Nijboer, Pamela Koch en 
Yara Schurink ook in groep 1&2. 
We willen jullie alle vier van harte welkom heten en we 
wensen jullie hele mooie jaren toe op de Koningin 
Wilhelminaschool! 
 
Afscheid van leerlingen 
Jurre de Groot Boersma uit groep 5 start na de zomervakantie 
op een andere school.  
Heel veel plezier en succes toegewenst Jurre!  
 
Afscheid van groep 8 
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de 
leerlingen uit groep 8.  
Ze zitten nu in de afrondende fase op school en zijn bijna toe 
aan de musicalopvoering voor hun ouders. Op maandagavond 
5 juli vindt deze afscheidsavond plaats in wijkcentrum de 
Eekmolen.  
We wensen Brent Bakhuizen, Sjonne Geertsma, Joey 
Kooistra, Feng Visser en Jordi de Wolf veel plezier en succes 
op hun nieuwe school en hopen dat ze regelmatig nog eens 
langs komen!  

Kanjers in het zonnetje        
Heel graag zetten we aan het eind van dit bijzondere 
schooljaar alle ouders, teamleden en stagiares in het 
zonnetje.  
Alleen samen konden we het thuiswerken en de quarantaines 
oplossen en organiseren. En dat is ons gelukt!! 
Een groot compliment en heel erg bedankt! 
 
Bewegend leren 
 

                   
 
Deze keer:  “Kwallen gooien”:  
 
Hang een kleed tussen twee bomen of palen. Ga aan 
weerskanten staan en probeer elkaar niet te zien. Gooi nu 
met waterballonnen over. Lukt het je om droog te blijven? 
 



Leerlingen beleven de mooiste verhalen met de gratis 
online Bibliotheek-app 
Boek ’n Trip komt eraan! Met deze zomeractie van 
Jeugdbibliotheek kunnen kinderen de mooiste verhalen 
beleven tijdens de zomervakantie. Gewoon op een telefoon of 
tablet. Ze downloaden simpelweg de leukste e-books en 
luisterboeken met de gratis online Bibliotheek-app. Ook als ze 
nog geen lid zijn van de bieb. 
Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot 
vanwege achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen 
tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan gemakkelijk via de 
online Bibliotheek-app! 
 
Lekker lezen op vakantie 
Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees 
Kees? Of vanuit de luie strandstoel op digitaal avontuur met 
De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel 
gemakkelijk: je leerlingen downloaden simpelweg de leukste 
lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met de online 
Bibliotheek-app. 
 
Hoe werkt Boek 'n Trip?  

 Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS) 
 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling 
 Elk boek drie weken lenen 
 Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus 
 Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 
 Toegang tot duizenden jeugdtitels 
 Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op 

vakantie 
 Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd 

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier. 

Mvgr.  Jeugdbibliotheek.nl 
                                                  

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 23 augustus 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van de Koningin Wilhelminaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur    
 
Jildou Algra-Kuiper 
Locatieleider 
 
 
 
 
 
 



 

 
We wensen jullie alvast een geweldige zomervakantie  
 
 en hopen jullie gezond terug te zien op 
 
                   maandag 23 augustus!!    
 
                                                

                                                                                                     
                        
 
 


