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 Agenda 

19 december Kerstlunch en Kerstdienst; 18.00 uur op school aanwezig 

20 december 12.00 uur uit; start kerstvakantie 

Kerst  

 
Kerstlunch 19 december - vanuit de OC- 
  
Al enkele dagen hangen de intekenlijsten voor de Kerstlunch op de borden bij de ingang van de school 
(bij slecht weer in de hal). Mocht u nog niet hebben ingetekend voor een gerechtje willen we vragen 
dit uiterlijk maandag 16 december te doen. Houd bij het voorbereiden van de gerechtjes rekening met 
10-15 kinderen, zodat we zo min mogelijk weg moeten gooien. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind zijn eigen bestek meeneemt, graag voorzien van naam. Voor borden 
en bekers wordt gezorgd. 
Van elke ouders kwam de vraag of zij ook aanwezig kunnen zijn bij de kerstlunch. Dit is niet de bedoe-
ling; deze lunch vieren de kinderen met elkaar en de leerkracht. Bij de kerstviering 's avonds bent u wel 
van harte uitgenodigd. 

Wensboom 
Het thema rond deze kerstviering is 'we dragen ons steentje bij'. Alle groepen maken in de klas een on-
derdeel voor een verwenpakketje voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat 
kan een ziek persoon zijn, een eenzame oudere, een gezin met weinig geld, de buurman die verdrietig 
is omdat zijn vrouw is overleden, een vriendje of vriendinnetje die in een bijzondere situatie zit etc. 
Iedere leerling mag een wens voor iemand anders in de wensboom doen. Daarop staat de wens, van 
wie en voor wie de wens is en het telefoonnummer. De wenskaarten liggen bij de boom klaar. Loopt u 
gerust mee naar de hal om de wens met uw kind in te vullen en in de boom te hangen. Wij zorgen dat 
vijftien mensen een steuntje in de rug krijgen door middel van een verwenpakket! 
 
Kerstviering in de kerk 
Volgende week donderdag worden alle kinderen om 18.00 uur op school verwacht. De kinderen verza-
melen in de klassen en u mag als ouder op het plein wachten. 
Wanneer de klas compleet is komt de klas naar buiten. Wanneer zij een seintje krijgen vertrekken zij 
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lopend naar de kerk. U als ouder mag achter de groep aanlopen (bij meerdere kinderen kiest u een 
groep).  
Eenmaal in de kerk gaan de kinderen op de voor hen aangewezen plaatsen zitten. U kunt op de andere 
stoelen plaatsnemen. Vanwege de ruimte in de kerk kunnen er per kind maximaal 2 volwasse-
nen mee. 
De kinderen zijn hard aan het oefenen met de liedjes, die willen zij graag aan u laten horen en samen 
met u zingen. We willen u vragen om jongere broertjes en zusjes thuis te laten, zo kunt u volop genie-
ten van de kinderen op het podium. 
 
Na afloop van de viering loopt u op eigen gelegenheid terug naar school. Daar verzorgt de OC een 
kerstborrel. Wilt u zelf op uw kind(eren) letten? De leerkrachten hebben andere taken. 
Mocht u gebruik willen maken van het toilet, dan kunt u het toilet in de eerste kleedkamer gebruiken. 
 
Wij zijn nog opzoek naar een aantal ouders die willen helpen met het veilig oversteken bij de zebrapa-
den. U krijgt van ons een hesje zodat u goed zichtbaar bent. Wilt u zich opgeven bij juf Lesanka? 
(lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl)  
 

Verzoek  

Beste ouders, 
 
Voor het nieuwe thema zijn we op zoek naar (oude) behangrollen. 
Mocht u deze hebben dan zouden wij daar erg blij mee zijn. 
U kunt de behangrollen komende week in groep 3A of 3B neerleggen. 
Alvast hartelijk dank! 
 
groeten, 
Martine en José 
stagiaires groepen 3 
 

Inspectiebezoek  

Afgelopen dinsdag heeft de inspectie onze school bezocht. De inspectie was zeer tevreden.  
 
Tijdens een startgesprek hebben we, met een delegatie van de school, verteld waar we trots op zijn, 
wat op het moment onze speerpunten zijn en wat onze ontwikkelpunten zijn.  
We hebben ingezoomd op de ontwikkeling in groep 1 en 2 met betrekking tot het thematisch werken, 
het technisch lezen in groep 3 en 4 en het begrijpend lezen in groep 5 t/m 8.  
De inspectie was vooral geïnteresseerd in het didactisch handelen van de leerkrachten. Dus hoe de 
leerkrachten lesgeven, de kinderen betrokken maken en het leren van de kinderen stimuleren.  
Na het gesprek bezochten de inspecteurs vier groepen. Daarna hebben Anneke en ik met de inspec-
teurs de lessen nabesproken.  
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In een afsluitend gesprek met leerkrachten hebben we nagepraat. Wat is er gezien, wat doen we goed, 
waar kunnen we ontwikkelen? 
 
De inspectie ziet: 

 Alles wordt doordacht en er worden verstandige keuzes gemaakt. Zoals de focus op technisch 
lezen in groep 3 en 4, de aanpak voor BL, het spelend leren, sociaal veiligheidsbeleid, teamont-
wikkeling. 

 We hebben duidelijke ambities. Duidelijk zichtbaar waar we willen komen te staan.  
 4x goede lessen gezien. 
 Gedegen en effectief klassenmanagement, doorlopende lijn in de school zichtbaar. Alles straalt 

uit: Zo doen we het hier! 
 Een fijne en ontspannen leer en werksfeer. 
 De betrokkenheid van de kinderen is in de hele school voortreffelijk!! 
 Het spelend leren was goed zichtbaar . 
 Er is een team zichtbaar dat in een flow zit. 

 
Ontwikkeldoelen 

 De inspectie herkent waar we op dit moment staan en 
snapt de keuzes die we nu maken. Vanaf dit punt kun-
nen we de zelfstandigheid van kinderen, vooral de eigen 
inbreng, gaan ontwikkelen. Het meer procesgericht 
feedback geven zal de kinderen ondersteunen om te 
groeien naar zelfstandigheid. Dit mogen we bewust met 
elkaar gaan inzetten en er meer handen en voeten aan 
gaan geven. Er waren al mooie voorbeelden zichtbaar.  

 
We kijken terug op een ontspannen bezoek. Het was fijn dat de 
inspectie herkende waar we met elkaar zo hard voor werken.  
 

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