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Agenda
20 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
13 februari
15 februari
20 februari
22 februari

Kerstlunch
Kerstdienst in de avond
Kinderen om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Rapporten mee
10 minuten gesprekken
Studiedag en start voorjaarsvakantie

Napraten
De Sint is weer vertrokken.
Wat was het een leerzame periode!













Wat is nu eigenlijk een mooie surprise? Die, wat onhandig in elkaar geknutselde door het kind, of die prachtige van de hand van de ouders?
Dankbaar voor ouders die de school zo prachtig in Sint sferen versierd
hadden.
We zagen ontroerende initiatieven, om kinderen die van huis uit het Sinterklaas verhaal en de traditie van de surprise niet kennen, te ondersteunen. Enkele kinderen lieten op dit gebied prachtige talenten zien! De Vreedzame insteek van de school was mooi zichtbaar: We hebben oog en oor voor
elkaar .
Sta je normaal gesproken eindeloos te zingen op het plein, staat opeens Sinterklaas voor je neus terwijl er nog geen kind op het plein aanwezig is. Fijn dat dan de overbuurman Sinterklaas even onderdak biedt!
Mooi dat Sinterklaas een prachtig initiatief noemt (cadeau teruggeefactie??). Helaas wisten we van
niets en konden we het verhaal totaal niet plaatsen.
Wat een verdriet als een cadeau niet gewaardeerd wordt waar jij zoveel aandacht aan hebt besteed en
wat moeilijk als je als kind totaal andere verwachtingen had. Omgaan met teleurstellingen is moeilijk, maar weer tot elkaar komen zo waardevol!
Trots op een team die in een gymzaal het verhaal zo mooi aankleedt .
Genieten van de kinderen die een leuke Sinterklaas canon lieten horen uit onze nieuwe muziekmethode: 1,2,3 Zing!
Genieten van jongere broertjes en zusje die ook genieten van de Sint.
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Sinterklaas is weer vertrokken en we zijn direct overgegaan naar kerst. Je merkt meteen dat de sfeer in de
school anders is: eerst heel veel hectiek en spanning bij de kinderen rond Sinterklaas, maar nu gaan we de
periode van bezinning in. De eerste advent is geweest op 2 december. In de viering van 30 november hebben we hier al aandacht aan besteed. Het lied wat de kinderen in deze periode zingen staat hieronder:
Je kunt het voelen, horen, zien, het zingt in mensen dag en
nacht. Het wordt weer kerst. Eén kaars gaat branden,
want er wordt een kind verwacht.

licht weer op. We dromen van een nieuwe wereld, de bloemen springen uit de knop.

Dank
Nog geen dag na het vertrek van de Sint was de school alweer versierd. Wat ziet het er sfeervol uit!
We boffen met een oudercommissie en hulpouders die met zoveel zorg dit willen doen. Heel hartelijk bedankt!

Kerst
Op donderdag 20 december is onze kerstdienst in de Paaskerk samen met alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Nadat we om 18.00 uur op school zijn verzameld, lopen we in groepen naar de Paaskerk. Om
18.30 uur zal de dienst starten. We kijken uit naar een mooie dienst waarin de leerlingen een actieve bijdrage hebben. Het is jammer wanneer de voordrachten en liederen niet goed te verstaan zijn, daarom vragen
we u jongere broertjes en zusjes thuis te laten.
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Na afloop van de dienst loopt u op eigen gelegenheid terug naar school waar we de avond met een hapje en
een drankje, verzorgd door de oudercommissie, afsluiten.
In de volgende nieuwsbrief zal een volledige tijdsplanning te lezen zijn.
Zoals ieder jaar willen we een goed doel steunen in december. Dit jaar hebben we gekozen voor 'De Voedselbank'. Wij willen op deze manier aandacht vragen voor de mensen voor wie een kerstdiner niet vanzelfsprekend is.
In de bijlage vindt u een flyer waarop de producten staan die de voedselbank graag ontvangt.
In de hal (hoofdingang) staan kratten waar u de producten kwijt kunt.

Personeel
Juf Jaqueline en juf Petra gaan ons helaas verlaten.
Juf Jaqueline gaat verhuizen naar Leersum. Omdat de afstand dan te groot wordt heeft ze een nieuwe baan
gevonden dichterbij haar nieuwe huis. Juf Jaqueline werkt nog tot de kerstvakantie bij ons op school.
Haar plek in groep 5 op de donderdag en vrijdag wordt ingenomen door meester Wiebe, die nu in groep 7
lesgeeft.
Juf Petra heeft haar droombaan gevonden. Juf Petra combineerde de laatste jaren een kindercoachingspraktijk met lesgeven op de KWS. Per 1 februari gaat juf Petra aan de slag bij Auris een speciaal onderwijs school
voor kinderen met spraak en taal problematiek. Op deze plek kan ze al haar expertise in gaan zetten.
Juf Mirella Stolze (moeder van Mauro uit groep 7 en Oscar uit groep 2b) neemt haar plaats in op de maandag in groep 3.
We zullen Petra en Jaqueline enorm missen maar hebben begrip voor hun besluit en wensen ze veel werkplezier straks op de nieuwe plek.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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