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 Agenda 

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

25 t/m 29 november Week van de oudergesprekken op aanvraag 

25 november Schoentje zetten groep 1 t/m 4 om 18.00 uur 

27 november Studieochtend 

5 december Sintviering 

19 december Kerstlunch en Kerstdienst 

20 december 12.00 uur uit; start kerstvakantie 

Staking 6 november  

Op 6 november maakt het overgrote deel van het team gebruik van hun stakingsrecht. Dit betekent 
dat de school niet open kan zijn.  
BSO’s, sportclubs enz. zullen activiteiten aanbieden die dag.  
 

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.  
 
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.  
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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? 
 
 

Afscheid nemen groep 3  

De kinderen van groep 3 zullen na de herfstvakantie zelfstandig naar binnen gaan net als de kinderen 
van groep 4 t/m 8 doen. Ze nemen dus op het plein afscheid.  

Fietsen op het plein  

Gelukkig hebben wij een ruim schoolplein. De ruimte naar de weg is wat smaller. De laatste tijd komt 
het steeds vaker voor dat de doorloop naar de straat vol staat met (bak-)fietsen. 
Soms staat u nog even te praten en heeft dan niet altijd in de gaten dat dit precies voor de doorgang is. 
Wilt u daarom de (bak-)fietsen aan de zijkanten zetten?  
 
We hebben op ons plein de afspraak dat er niet gefietst wordt. Wilt u ook uw kleuters en peuters hier-
aan helpen herinneren?  
 

Berkenboom  

Een ouder attendeerde ons er al op, de berkenboom bij de ingang van het plein is een beetje ziek ge-
worden. Onze onderhoudsman zal de boom binnenkort verwijderen.  
 

Van de MR  

De MR heeft afgelopen week voor het eerst dit schooljaar met elkaar vergaderd. De oudergeleding be-
staat op dit moment uit Ellen Postma, Wilco Veldhuizen en Barbara Kramer. Namens het team zitten 
Alexandra en Maaike in de MR. Mocht u ons willen bereiken, dan kan dat altijd door één van ons aan 
te schieten of te mailen naar mr@kws-baarn.nl. Hieronder stellen de nieuwe ouders zich aan u voor.  
 

Ik ben Barbara Kramer, getrouwd met Michel Kramer en moeder van Louise (groep 6) en Daniël (groep 
4).  
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Betrokken zijn bij de school van onze kinderen vind ik belangrijk. Daarom heb 
ik mij de afgelopen jaren ingezet als klassenmoeder en voorzitter van de ou-
dercommissie. Het (mede) organiseren van schoolactiviteiten heb ik met veel 
plezier gedaan. In de oudercommissie heb ik van dichtbij ervaren dat een 
goede samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders belangrijk is 
voor het creëren van een fijne en veilige leeromgeving.  
Voor mijn werk als manager van een examen stichting lever ik, namens het 
bedrijfsleven, een actieve bijdrage aan het beroepsonderwijs (MBO/HBO).   
Graag wil ik mijn ervaring binnen de KWS en binnen het onderwijs gebruiken 
om mij, namens ouders, in te zetten voor het behoud en verder uitbouwen 
van de kwaliteit van ons onderwijs en het sociale klimaat op de KWS.  

 

Ik ben Wilco Veldhuizen, woon samen met Carolina en ben vader van 
Sofie (groep 3), Jurren en Timo (beiden zijn net begonnen in de brug-
klas op het VO). 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als schoolleider van een mooie 
school in Hollandsche Rading, daarnaast ben ik verantwoordelijk voor 
de ICT voorzieningen van onze scholen in de Stichting. 
De KWS is voor mij een mooie en vriendelijke school en een fijne plek 
voor onze kinderen. Ik heb de afgelopen jaren een hardwerkend team 
gezien welke iedere dag voor onze kinderen klaar staat.  
Het is voor mij een eer en uitdaging om een bijdrage te mogen leveren 
aan de samenwerking tussen ouders, team en directie.  
In mijn werk als schoolleider ervaar ik iedere dag hoe belangrijk sa-

menwerking tussen de verschillende geledingen is voor groei, onderwijskwaliteit en voor het welbevin-
den van leerlingen, team en ouders.   
Als nieuw MR lid wil ik hierin graag mijn steentje bijdragen.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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