
MINA
Meer Informatie &
Nieuws Algemeen

Jaargang 2021/2022 - nr 1- september 2021

Songtekst: Ik kan niet zonder U - Christian Verwoerd

“Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt,
Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.

Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag”.

“Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist,
Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid.

Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag”.

“Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.

Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Wilt U mij helpen? Geef mij Uw wijsheid vandaag”.

VANUIT DE DIRECTIE
Kippenvel op mijn armen van het warme ontvangst. Wat een prachtige school, geïnteresseerde ouders,
nieuwsgierige kinderen, maar ook zeker een fijn team om mij heen. Het is even wennen van pubers op
school naar basisschoolkinderen. Ik hoor ‘s ochtends misschien wel 100 keer heel vrolijk “goedemorgen”.
Wat een heerlijk begin van mijn dag. Door regelmatig op het plein te zijn, leer ik de kinderen al een beetje
kennen. Bij het oppakken van mijn nieuwe taken is de bovenstaande songtekst een prachtige inspiratie. Zo
mooi gezongen in het lied van Christian Verwoerd.

Siri Muilenburg

KIND OP MAANDAG
Wat is je plan?
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het Bijbelboek Genesis. Jakob
krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij
vluchten. Dit is het begin van het verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel
impulsief handelt en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij
ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem
meegaat, wat er ook gebeurt.
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(KLEUTER) GYM
Veel bewegen loont. Niet alleen bevordert het de motorische ontwikkeling, ook op cognitief en sociaal vlak
is sport en beweging onmisbaar voor kinderen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat je er beter door presteert in
de schoolbanken! Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs Nick van Gameren (groep 3 t/m 8) en
Thijmen Rietveld (groep 1 en 2) verzorgen een prachtig programma waarin alle doelen van het
bewegingsonderwijs professioneel begeleidt worden.

PLEINSPELEN
Pleinspelen bestaat uit sportieve activiteiten en spellen tijdens schoolpauzes, welke worden verzorgd door
onze gecertificeerde sportbegeleider, Thijmen Rietveld. Door het buitenspelen op school te ‘organiseren’,
wordt de inclusiviteit en zelfstandigheid op het schoolplein vergroot. In een tweejarig traject leidt Thijmen
de leerlingen uit groep 7 op tot schoolpleincoaches. Zij verzorgen en begeleiden de activiteiten voor
jongere leerlingen. Oftewel: pleinspelen voor én door kinderen! Natuurlijk altijd naast de al aanwezige
pleinwacht.

Thijmen stelt zich in het onderstaande stukje aan u voor:
Mijn naam is Thijmen Rietveld (19). Ik kom uit Rijswijk (nb). Mijn hobby’s zijn voetballen en ook ben ik vaak
te vinden in de sportschool. Dit jaar ben ik op jullie school actief als sportdocent. Vooral ga ik bij de
kleutergroepen aan de gang, maar in de pauzes zal ik alle klassen tegenkomen.

Ik kijk erg uit naar het nieuwe schooljaar! Ik ben er van overtuigd dat we een leuke tijd gaan hebben
samen.

Thijmen Rietveld
Sportdocent

HOOFDLUISCONTROLE
Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te
controleren op hoofdluis. Daardoor worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling
eenvoudiger. Afgelopen woensdag hebben vier moeders de kinderen van onze school gecontroleerd.
Omdat vele handen licht werk maken zijn wij op zoek naar ouders die na elke vakantie maximaal 2 uurtjes
komen helpen om onze school luisvrij te houden.

Dit jaar een “nieuw” gezicht die deze taak gaat coördineren. In het onderstaande stukje zal zij zichzelf even
voorstellen:
Ik ben Ilona Blom-Ouburg, moeder van Leylani Blom uit groep 2. Omdat ik al heel wat jaartjes op de KWS
meeloop, werd mij vorig schooljaar gevraagd om vanaf dit schooljaar het stokje van coördinator van de
werkgroep tegen hoofdluis over te nemen. Op een school van ruim 200 leerlingen staan wij nu met 7
dames voor deze klus. De insteek is dat er 2 ouders per groep zijn, zodat als er 1 niet kan, de ander het
overneemt. Op dit moment hebben wij in de groepen 1, 4, 7 en 8 ouders te kort.

Voor vragen kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Ilona Blom-Ouburg
noonie_4@hotmail.com
Tel: 0623070425
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CORONAMAATREGELEN
Scholen in het noorden en midden van Nederland kampen alweer met honderden lege klaslokalen
vanwege corona-infecties. Voorlopig blijft daarom de volgende regel in het onderwijs nog van kracht.
Ouders betreden de school alleen op afspraak, op 1,5 meter afstand van elkaar en met mondkapje op.

Via Social Schools zijn de looproutes en de meest actuele richtlijnen met u gedeeld. Heel fijn om te zien dat
de looproutes steeds duidelijker worden en de kinderen op het juiste moment op school aankomen (niet
te vroeg). Dit scheelt drukte op het kleine plein en geeft overzicht voor de kinderen en leerkrachten.

Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij u als ouder meer bij het onderwijs van uw kind(eren) kunnen
betrekken. Het “Echte contact” en “Samen voor elkaar” zijn nog steeds heel belangrijke uitgangspunten
van de Koningin Wilhelmina. Wij hopen u daar binnenkort verder over te informeren.

INFORMATIEAVOND
Vanwege COVID-19 is de 1,5 meter maatregel nog steeds van kracht. Op school kunnen we niet
garanderen dat we dit kunnen realiseren. Daarom hebben we besloten dat we de informatie voor elke
groep op papier zullen zetten zodat u de informatie thuis door kunt lezen. Mochten er naar aanleiding van
deze informatie vragen zijn, kunt u hiervoor bij de groepsleerkracht terecht.

Voor groep 1,3 en 6 maken we een uitzondering. Voor groep 1 omdat dit een eerste kennismaking is met
de basisschool. De informatie voor groep 3 is, door de grote overgang van groep 2 naar groep 3 niet goed
genoeg op papier te zetten. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat er bij de ouders van groep 6 extra
vragen leven over de invulling van de vervanging die hier nodig is. Kortom: groep 1, 3 en groep 6 worden
uitgenodigd op school. We plannen hiervoor verschillende avonden;

Dinsdagavond 14 sept: groep 1, tijd: 19:00 uur.
Dinsdagavond 14 sept: groep 6, tijd: 20:00 uur.
Woensdagavond 15 sept: groep 3, tijd: 19:00 uur.

We rekenen op 1 ouder per kind, per groep. Dit om de groepsgrootte te beperken. Wilt u uiterlijk 1 dag
vóór de betreffende avond aan de leerkracht laten horen of u aanwezig zult zijn? We kunnen de ruimte
dan op een goede manier klaarzetten.
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JARIG
In de maand augustus zijn jarig geweest:
Dag: Naam: Groep:
2 Ruben (2017) 1
3 Alisha (2013) 5
6 Juliette (2016) 2
8 Noa (2012) 6
10 Vinn (2017) 1
13 Fleur (2010) 8
13 Noah (2017) 1
14 Tim (2015) 3
14 Ryan (2015) 2
17 Julie (2012) 6
18 Roan (2017) 1
19 Jamain (2011) 7
21 Mila (2012) 6
22 Marit (2012) 6
22 Juf Dorien
23 Aron (2012) 6
24 Rose (2016) 2
25 Stijn (2015) 3
26 Emma (2015) 3
28 Maud (2012) 6
30 Maddy (2012) 6

We feliciteren jullie (nog) van harte!
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In de maand september zijn jarig (geweest):
Dag: Naam: Groep:
1 Elise (2010) 8
2 Koen (2014) 4
2 Niels (2014) 4
3 Lars (2014) 3
3 Silas (2017) 1
3 Novi (2017) 1
5 Elizabeth (2017) 1
7 Avery  (2017) 1
10 Tiago (2016) 2
10 Eva E (2015) 2
11 Esther (2014) 4
16 Thijs (2012) 6
18 Juf Fenne
19 Lyvio (2016) 2
20 Daniel (2017) 1
20 Linde (2012) 6
22 Gianeya (2015) 3
22 Romee (2014) 4
26 Roos (2012) 5
26 Juf Maresa
27 Delano (2014) 4
30 Fabian (2013) 5

We feliciteren jullie (nog) van harte!

*Omwille van de privacy, vermelden we geen achternamen van kinderen.
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