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Beste ouders / verzorgers van de Koningin 
Wilhelminaschool,  
 
Voor u ligt de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar.  
Het zijn onzekere en spannende tijden, waarbij we niet 
ontkomen aan positieve corona uitslagen en quarantaine 
situaties. Op onze school zitten helaas twee groepen thuis.  
In goede samenwerking tussen ouders en school hopen we 
door deze lastige periode heen te komen.  
 
We wensen u alvast fijne paasdagen toe! 
 
Trefwoord 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van 
liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder 
grenzen.  
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de 
voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); 
Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij 
Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven 
(Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas 
(Johannes 20). 
 
Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop 
geven. Het positieve naar boven halen. 
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 
 
Paasvakantie 
De paasvakantie duurt van vrijdag 2 t/m maandag 5 april. 
 
Koningsdag 
Op Koningsdag, dinsdag 27 april, zijn de kinderen vrij.  
 
Meivakantie 
De meivakantie duurt van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei. 
 
 
 



Agenda 
 
01-04: 
Paasviering  
 
02 t/m 05-04: 
Paasvakantie 
 
21 - 04: 
Ouderraad vergadering 
 
23-04: 
Koningsspelen 
 
27-04: 
Koningsdag 
 
03 t/m 14 mei: 
Meivakantie 
 
 
 
 
 
 
 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Groepsformatie 2021-2022 
We zijn blij u te kunnen melden dat we in het volgende 
schooljaar weer met 4 groepen gaan werken.  
De verwachting is dat we met ongeveer 80 leerlingen het 
schooljaar gaan starten. 
Met instemming van de MR komen we in 2021-2022 tot de 
volgende groepsverdeling: 
Groep 1/2 
Groep 3/4 
Groep 5/6 
Groep 7/8 
Zodra de verdeling van de leerkrachten over deze groepen 
bekend is laten we u dat weten.  
 
Fietsend en lopend naar school 
We merken dat er momenteel nog veel auto’s gebruikt 
worden voor het brengen en halen van uw kinderen. 
Aangezien de winterperiode weer voorbij is vragen we u om 
(weer) de fiets of de ‘benenwagen’ te gaan gebruiken.  
Het is gezonder en het maakt het qua autoverkeer én 
parkeerprobleem bij school ook een stuk rustiger en veiliger. 
Mocht u wel in de auto komen dan deze graag parkeren in de 
Johan Willem Frisostraat of voorbij de kruising Frederik 
Hendrikstr. / Jan van Nassaustr. Dit maakt het oversteken 
echt een stuk veiliger en overzichtelijker.  

Kanjers in het zonnetje        
Deze maand zetten we alle kinderen van groep 1&2 in het 
zonnetje! Iedere ochtend staat juf Rixt of juf Janette bij het 
hek. Na een laatste knuffel lopen de kleuters dan alleen het 
plein op en gaan naar de deur. Daar blijven ze keurig wachten 
tot juf zegt dat ze naar binnen mogen. Eenmaal in de gang 
doen ze de tassen in de bak, jassen in de zak, wassen ze de 
handen en gaan dan zitten op hun stoel. Iedere dag weer, 
goed hoor.  Een dikke duim voor jullie…., kleuters uit groep 
1&2! 
 
Stagiaires 
Mauricio, de stagiaire die bij meester Rob in de groep zat, is 
gestopt met zijn opleiding voor onderwijsassistent.  
Gelukkig meldde Nicole zich. Zij loopt op woensdag en 
donderdag stage in groep 5&6A. We wensen je een goede 
periode toe Nicole! 
 
Na een lange lockdown-periode, waarin de stagiaires niet op 
school konden komen, zijn we heel blij dat ze weer aanwezig 
zijn op de Wilhelminaschool: 
In groep 1&2 zitten Charissa (maandag en dinsdag) en 
Lizelotte (woensdag en donderdag). 
In groep 3&4 Marian (maandag en dinsdag) 
In groep 5&6A Nicole  
En in groep 6B&7&8 Maarten (maandag en dinsdag), Melissa 
en Kelvin (woensdag, donderdag en vrijdag) 
   
 
 



 

 
 
Verjaardagen in april 
  4: Epco Silvius (6a) 
16: Johannes Nijboer  
      (4) 
 
 
 
 
 

Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen weken zijn Romée Haitsma en Fardau 
Hamstra beide 4 jaar geworden en bij ons op school in groep 
1 gestart. Devinjo Hamstra is in groep 4 begonnen.  
Van harte welkom alle drie en we wensen jullie mooie jaren 
toe bij ons op de Koningin Wilhelminaschool!  
 
Bewegend leren 

          
 
Deze keer als bewegend leren - tip:  Nieuw leven 
Ga samen op zoek naar pasgeboren dieren en nieuwe 
bloemen / planten in de buurt. Wie kan de meeste vinden? 
                                                  
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief mag u in de week van 26 april 
verwachten.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Namens het team van de Koningin Wilhelminaschool, 
 
Klaas Jan Visser 
Schooldirecteur    
 
Jildou Algra-Kuiper 
Locatieleider 
 
 
 
 
 
 
 
 


