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 Agenda 

6 november Team staakt. School is gesloten 

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 

Van de directie  

Studiedag 
Afgelopen maandag hadden we een zeer productieve studiedag.  
Alle leerkrachten binnen onze school ontwikkelen in leerteams en werkgroepen, zoals: bewegend le-
ren, sociale veiligheid, ICT, rekenen, Faqta, kleuteronderwijs, muziek en lezen. Met behulp van presen-
taties namen ze de rest van het team mee in de ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt op dit moment 
beschreven in het schoolplan voor de komende jaren.  
De komende jaren gaan we naast deze leerpunten nog andere punten ontwikkelen . Daar hoort u als 
het schoolplan af is meer over.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Zelfstandig naar binnen 
Vanmorgen mocht ik bij de deur het zelfstandig naar binnen gaan van de kinderen in groep 3 aan-
schouwen. Je ziet grote verschillen. De één huppelt naar binnen en vergeet zelfs papa of mama gedag 
te zeggen, de ander vermant zich en stapt met een strak bekkie naar binnen, de volgende zoekt een 
vriendje of vriendinnetje om samen mee naar binnen te gaan en een paar vinden het nog heel lastig 
(en hun ouders ook). Ik zag er ook een paar zelf naar binnen stappen waarvan ik me nog kon herinne-
ren hoe moeilijk het afscheid nemen in groep 1 was. Het ontroerde me en ik was trots op hun stoer-
heid! 
Ik kan me goed voorstellen dat u denkt: “waarom moet dit eigenlijk? Het is zo gezellig om samen te 
gaan”. U heeft daarin helemaal gelijk. Het is voor de betrokkenheid op het leren van de kinderen be-
langrijk dat u regelmatig de school binnen stapt. We zullen daarom snel de inloop momenten doorge-
ven zodat u regelmatig mee kunt kijken in de klas.  
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Voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid is het echter goed om deze stap te zetten. Als kinderen 
ontdekken dat ze iets zelf kunnen, groeit het zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is weer nodig om dingen 
te durven ontdekken. Je kunt past nieuwe dingen proberen als je weet dat je in staat bent om het zelf 
te kunnen. We helpen kinderen er dus niet mee om alles voor ze op te lossen, alle stress bij ze weg te 
nemen, te voorkomen dat iets fout gaat en alle teleurstellingen te mijden. Als we dat doen ontwikkelt 
een kind geen veerkracht, weet het niet hoe om te gaan met het incasseren van een lastig gevoel. 
Volgende week weer een nieuwe week. Met prachtige leermomenten vooral voor de kinderen in groep 
3!  (en hun ouders).   
 
 

Van onze lees coördinator Maaike Morrenhof  

 
 
 

Ouderbijdrage herhaling laatste keer  

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 
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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? 
 
 

Informatie over zorg  

DE GGD OP ONZE SCHOOL 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen 
te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. 

Gezondheidsonderzoeken op school 

Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 jaar en rond 10/11 jaar)  een uitno-
diging voor een preventief gezondheidsonderzoek met als doel om de groei en ontwikkeling van uw 
kind te volgen. Kijk op de website voor meer informatie over de inhoud van de onder-
zoeken www.ggdru.nl/mijnkind 

Het hele jaar bereikbaar 

Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies over ge-
zond opgroeien. Vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan en via het inloopspreekuur, de 
mail, het telefonisch spreekuur en de chat gesteld worden. 
Kijk op www.ggdru.nl hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken. 

Vaccinaties 
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De GGD voert ook het Rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aan-
tal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind ne-
gen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en polio en 
de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. 

Het GGD-team van uw school 

Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleeg-
kundige en een assistente JGZ. 

 

 
 

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