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 Agenda 

16 oktober Studieochtend 

21 t/m 28 oktober Herfstvakantie (let op dus ook nog de maandag!) 

27 november Studieochtend 

Van de directie  

En zo zijn we alweer vijf weken onderweg in dit schooljaar. 
Wat gaat het hard! 
Het is buiten ondertussen echt herfst geworden, onze 
bruine laagjes slijten weg en we zitten al weer helemaal in 
het ritme van school en werk.  
 
Rekenmethode 
We zijn gestart met een nieuwe rekenmethode. Na een in-
tensief onderzoek hebben we de keuze gemaakt voor Getal en Ruimte Junior. Deze methode past goed 
bij ons. Het is een methode die er overzichtelijk en rustig uitziet, die niet te talig is, één onderwerp per 
keer behandeld en veel mogelijkheden heeft om aan te sluiten bij de verschillende rekenniveaus in een 
klas. 
We merken dat het niveau van de methode pittig is. Dat is niet erg, onze kinderen kunnen over het al-
gemeen goed rekenen, maar zeker in de bovenbouw moet er een inhaalslag gemaakt worden.  
 
Verrijkingswerk 
De afgelopen jaren was u gewend dat er vaak verrijkingswerk buiten de klas plaats vond. Doordat we 
met veel ontwikkelingen bezig waren lukte het niet altijd om dit in de klas vorm te geven.  
Met het overstappen op nieuwe methodes (Getal en Ruimte, Staal en Faqta) wordt het steeds meer 
mogelijk om dit in de klas vorm te geven wat we ook willen. Alle kinderen moeten krijgen wat ze nodig 
hebben, passend bij hun mogelijkheden en talenten.  
De komende periode bekijken we of dat goed lukt. We blijven goed volgen en signaleren en bekijken 
steeds met elkaar wat er op gebied van verrijkingswerk nodig is.  
Binnen dat verrijkingswerk willen we ook beter gaan aansluiten bij de kinderen die op praktisch gebied 
uitdaging nodig hebben. We zijn hard aan het nadenken en onderzoeken welke mogelijkheden we kun-
nen creëren. Hier hoort u snel meer over! 
 
Lerarentekort 
U hoort er veel over in de media. Het lerarentekort. U denkt misschien, daar hebben ze op de KWS 
geen last van…. 
We zijn inderdaad een school waar we tot nu toe steeds goede mensen hebben kunnen vinden. Dat is 
fijn. Toch is het wel een aandachtspunt. U denk misschien: “Ze hoeven niet te klagen, moet je kijken 
hoeveel vakanties ze hebben!”. Inderdaad genieten we van de vakanties, maar we hebben ze ook heel 
hard nodig! Leerkrachten maken alle weken extra uren om die vakanties te “verdienen”. Daarnaast is 
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het een prachtig beroep, maar wel een beroep waar je nooit klaar in bent. Naast het voorbereidende 
werk voor de lessen zijn er de kinderen, met al hun verschillen, behoeftes, zorgen. We willen het zo 
goed mogelijk doen omdat we om ze geven, ons ervan bewust zijn dat we een belangrijke taak in hun 
leven hebben. We kunnen het verschil maken en willen dat ook graag! Dus blijven onze hersenen, na 
het werk, denken over mogelijkheden, aan kansen, nieuwe dingen, betekenisvollere lessen, leuke ma-
terialen enzovoort….. 
We praten er met elkaar veel over. Hoe kan je je werk op een gezonde manier doen, wanneer is het 
klaar, zodat er ook tijd overblijft voor het gezin, een sociaal leven, tijd voor jezelf.  
U denkt misschien weleens: “Kan het niet zo, of waarom doen ze dat niet meer?” Kom het bij mij vra-
gen, ik voer graag die gesprekken, denk graag mee maar leg ook graag uit. Door naar elkaar te luiste-
ren ontstaat er begrip en snappen we elkaar veel beter! 
 
ICT 
Juf Melissa en juf Lesanka waren woensdag t/m vrijdag afwezig. Zij zijn drie dagen geschoold in Leuven 
op ICT gebied. We hebben onlangs prachtige nieuwe digitale borden gekregen. Deze borden hebben 
veel mogelijkheden om het lesgeven te verrijken. De opgedane kennis gaan ze delen met ons zodat we 
de borden optimaal leren in te zetten.  
 
Aanwas van nieuwe leerlingen 
Het gaat heel goed met de KWS. We hebben in Baarn ons plekje veroverd en staan goed bekend! Ou-
ders kiezen onze school om de kleinschaligheid, het fijne klimaat, de rust, duidelijkheid en de zorg die 
we verlenen aan de kinderen. We mogen trots zijn hoe we met elkaar de school presenteren! 
De aankomende leerlingenlijsten beginnen behoorlijk vol te lopen. In het geboortejaar 2016 kunnen 
we geen leerlingen meer plaatsen en in de jaren 2017 en 2018 hebben we nog een enkel plekje. Vol is 
vol. We gaan geen containers plaatsen op het plein of klassen vergroten met grote aantallen leer-
lingen. We willen klein, knus en warm blijven! 
 
U hoort het. Veel tevredenheid. Ik kan me voorstellen dat u toch weleens met iets zit. We doen ons 
best maar er kan natuurlijk altijd iets onhandigs gebeuren of we kunnen iets over het hoofd zien. Blijf 
er niet mee lopen maar kom het bespreken. Met betrekking tot uw kind natuurlijk eerst bij de leer-
kracht. Daarnaast zijn juf Lesanka, juf Anneke en ik om beurten ambulant en wij spreken u graag! 
 
 

Ouderbijdrage herhaling  

Onlangs ontving u het verzoek de ouderbijdrage te voldoen. Veel ouders deden dit al! Hartelijk dank.  
Hieronder nog even de gegevens. 
 
 
Ook dit schooljaar verzoek ik u de school te steunen door de ouderbijdrage te voldoen.  
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Even uitleggen: Een school krijgt geld van de overheid om het geven van onderwijs aan de kin-
deren te bekostigen. Wie vinden het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op 
hun toekomstige plaats in de samenleving. Voor alle extra activiteiten krijgt de school geen geld. U 
moet dan denken aan; de schooltuinen, het sinterklaascadeau, het schoolfeest, het kerstontbijt/di-
ner, koningsspelen, enz.  
 
Van de overblijfbijdrage worden de overblijfmedewerkers betaald die toezicht houden op uw 
kind. Ook wordt er buitenspeelgoed van aangeschaft.  
 
Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn de bijdrage te betalen dan ga ik daar graag met 
u over in gesprek. Neemt u dan zelf het initiatief en zoek mij even op. We zoeken dan met elkaar 
naar een passende oplossing zodat u ook kan bijdragen aan de extra activiteiten voor uw kind.  
 
Kunt u juist iets extra’s missen? Dan zou het fijn zijn als u een solidariteitsbijdrage aan uw bedrag 
toevoegt. Meldt u dan even bij de betaling: met solidariteitsbijdrage. Met dit bedrag kunnen we 
gezinnen helpen die rond moeten komen van een minimuminkomen.  
 
Hoe? In samenwerking met de MR en de ouderraad hebben we dit jaar het bedrag bepaald op 
€85,- per kind (€50,- ouderbijdrage en €35,- voor het overblijftoezicht). U kunt het bedrag over-
maken op rekeningnummer NL86RABO0304703540 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool iz. Ou-
derraad. Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden.  
 
Ouders van kinderen die na 1 januari starten verzoeken we de helft van het bedrag, namelijk 
42,50 te betalen. Helpt u mee om er ook op dit gebied een goed jaar van te maken? 
 
 

Wasouder gezocht  

Kleine wasjes, grote wasjes… Wij zoeken een wasouder! 
Wie wil ons helpen door iedere week de schoolwas voor ons te doen? Het gaat om de hand- en thee-
doeken was, meestal is dit één keer per week. 
Voor het wassen ontvangt u een wasvergoeding. U kunt zich opgeven bij juf Lesanka (lesanka.van-
beek@kws-baarn.nl) 

Ouderbijdrage herhaling  

’s Morgens als we naar school gaan is het vaak nog schemerig. Het duurt niet lang meer voordat de 
donkere dagen weer écht beginnen. Het is goed om bewust te zijn van de zichtbaarheid in het verkeer. 
Daarom houden we dit jaar weer een lichtjesactie op 7 oktober!  
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Alle kinderen mogen deze dag op de fiets naar school komen. 
Onder begeleiding van leerlingen uit groep 8 wordt de fiets-
verlichting gecontroleerd. Ook is er aandacht voor de reflec-
toren op de fietsen. 

 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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