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A BRAND NEW START

When I think of all of the things
He's doin' for me
It makes me stand in wonder at what
He's making me to be
Tryin' to walk through straight but
getting turned around
Always makin' my Master
take a backseat and wait around
But I praise the Lord for giving me
A brand new start each day
And I praise His blessed name
For guiding me all along the way
If He didn't, I wouldn't even try
Well maybe you can't see a change
You know these things can take time
But now that I've found Jesus
Well He's given me peace of mind
Now every day's just a chance
To grow closer to Him
I may not win all the battles
But it's a victory in Him
So I praise the Lord for giving me
A brand new start each day
And I praise His blessed name
For guiding me all along the way
If He didn't, I would surely die
© Amy Grant

VANUIT DE DIRECTIE
A brand new start, een nieuw begin!
Ik hoop van harte dat iedereen heeft kunnen genieten
van een goed vakantie, al was deze misschien anders
dan je eerst had gedacht.
Er ligt een nieuw jaar voor ons. Een jaar dat start
midden in de coronacrisus. Nog steeds worden we
omringd door het virus en zullen we aanpassingen
moeten maken in ons onderwijssysteem. Veel handen
wassen, anderhalve meter afstand bewaren tussen
volwassen etc.
Toch laten we ons hierdoor niet uit het veld slaan.
Want in ons hernieuwde gebouw, wat totaal onherkenbaar maar super mooi is verbouwd, zullen we een
nieuwe start maken van een mooi schooljaar.
We begrijpen goed dat iedereen heel nieuwsgierig is
naar het nieuwe gebouw en dinsdag zullen we dan
ook de deuren wijd open zetten voor de kinderen. De
ouders daarentegen zullen nog een weekje moeten
wachten. Eerst willen we samen met de kinderen even
wennen aan het gebouw, voordat we ouders in de
school zullen laten. Vanaf volgende week kunt u zich
inschrijven voor een kijkmoment in de tweede schoolweek. Verderop in deze mina kunt u hier meer
informatie over vinden.
Naast het nieuwe gebouw hebben we ook een nieuw
logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe slogan. Frisse
nieuwe kleuren, die passen bij het gebouw en hoe we
ons naar buiten willen uitstralen. S
 amen voor Elkaar!
Hoe we de komende periode omgaan met de coronaregels zullen we verderop in deze MINA toelichten.
Er blijven een aantal punten waar we op dit moment
nog geen antwoorden op hebben. Ik zal deze later in
de week toelichten.
Wij hebben in ieder geval veel zin om te starten in het
nieuwe gebouw!
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LIEF EN LEED
Helaas moeten we melden dat niet alle leerkrachten
volledig zijn hersteld.
Juf Anne-Marie (groep 1) heeft nog steeds last van
haar rug, hierdoor heeft zij moeite met (veel) lopen en
zal zij ook nog een aantal behandelingen krijgen. Zij
kan gelukkig wel starten. De eerste weken zal zij alleen
de maandag en dinsdag werken, de woensdag zal juf
Lieske v
 oor haar rekening nemen.
Juf Coriëlle (groep 2) is nog steeds herstellende van
het virus. Zij zal daarom nog maar een paar uurtjes
per week aanwezig zijn. Totdat zij volledig hersteld is
zal Juf Hilde haar vervangen op de maandag, dinsdag
en woensdag. We zijn erg blij dat juf Hilde zich weer
voor onze school wil inzetten.
Juf Tanja (groep 5) kampt ook nog steeds met
energieverlies. Voorlopig zal zij de maandag en
woensdag gaan draaien. Voor de dinsdagen ben ik
nog hard op zoek naar een goede vervanger. De
eerste dinsdag zal zij overigens wel voor haar rekening
nemen.
WELKOM
Wij verwelkomen dus juf Hilde weer. Zij zal gaan
werken in groep 2. We hopen dat ook zij zich snel
thuis voelt in een omgeving die ook voor haar nieuw
is.
Ook verwelkomen wij de volgende kinderen. We
hopen dat ook zij zich welkom voelen bij ons op
school:
Groep 1:

Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de
normale regels voor thuisblijven:
Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of
plotseling verlies van reuk of smaak);
Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38
graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Het RIVM heeft een h
 andreiking bij
neusverkouden kinderen o
 pgesteld. De
handreiking wordt regelmatig aangepast aan
nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch
verkouden is, dan herken je de klachten. Het kind
mag dan gewoon naar school of de kinderopvang.
Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend
bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe)
klachten voorbij zijn of l aat je kind testen.
Volwassenen en kinderen met
gezondheidsklachten (of gezinsleden) passend bij
het coronavirus komen niet naar school, z ie link

Bodine, Leylani, Senna, Mex, Toby, Rick,
Azra, Fayenn, Juliëtte, Rose, Kevin, Tiago
en Lyvio
Jayvano en Fay
Emma
Benjamin

RICHTLIJNEN WAT BETREFT THUIS BLIJVEN:
Er blijven veel vragen bestaan rondom neusverkoudheid en thuis blijven. Hieronder zijn de regels
nog een keer toegelicht.
Kinderen in groep 1 of 2 k
 unnen bij neusverkoudheid
gewoon naar school, behalve:
als het kind ook koorts of andere
COVID-19-klachten heeft;
als het kind een contact is van een patiënt met
een bevestigde COVID-19;
als een huisgenoot van het kind koorts
(boven 38 graden Celsius)
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CORONA-AFSPRAKEN OP SCHOOL
Algemeen
- Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand
tot elkaar. Kinderen hoeven dit onderling
niet.
- We schudden geen handen;
- We wassen regelmatig de handen;

-

We niezen in de elleboogholte;
Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
Ouders komen alleen op afspraak in de
school. Wanneer zij de school betreden is er
vooraf triage en moeten zij zich registreren
(net als alle vrijwilligers).

Natuurlijk vinden wij het jammer dat we jou als ouder
nog niet kunnen spreken op school, Daarom is het erg
belangrijk dat u het ons wel wilt laten weten wanneer u
een gesprek heeft of als er iets op je hart zit. We staan
voor ‘echt’ contact, maar dat moet nu wel op een andere
manier. We proberen je zoveel mogelijk op de hoogte te
houden via social schools en de mail.
BRENG - EN OPHAALTIJDEN
Vanaf het begin van dit schooljaar zullen we weer de
standaard schooltijden aan gaan houden. Dit betekent
dat alle kinderen weer op dezelfde tijd op school
worden verwacht.
De school is open vanaf 08.17 uur, de kinderen
mogen dan zelf naar binnen lopen (meer informatie
hierover volgt maandag)
De kleuters zullen in ieder geval de eerste paar weken
starten met spelen op het schoolplein, om het
afscheid nemen van ouders makkelijker te maken.
De lessen starten om 08.25 uur. W
 e vragen aan alle
ouders om te zorgen dat je kind op tijd komt, maar
ook niet te vroeg aanwezig is (er is namelijk geen
opvang op het schoolplein voor schooltijd).

SCHOOLSPECIFIEKE CORONAMAATREGELEN
Maandag volgen er nog schoolspecifieke
afspraken. Deze moeten eerst nog bevestigd
worden door het gehele team.
Er volgt dan meer informatie over:
trakteren
gymnastieklessen
in- en uitgangen voor de verschillende
groepen
pleingebruik door ouders en kinderen
invulling informatieavond

GOEDE DOELEN GELD
Het komende half jaar doneren wij ons goede
doelengeld aan Stichting Ambulancewens:
Op hun site staat:
De missie van Stichting Ambulance Wens is om iedere
terminale bedlegerige patiënt die aandacht te geven die
hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden
zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Door het
meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht voor
de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje
licht komen in die laatste dagen.
Echter omdat er maar één wens de laatste kan zijn
en we die graag aan iedere patiënt gunnen helpen we
iedere patiënt maar één keer!
Dat is wat wij willen bereiken. Levenskwaliteit
toevoegen aan die laatste periode, zodat een klein deel
van de ellende even opzij gezet kan worden.
We hopen op een mooie opbrengst voor dit doel.
Je kunt ook een tikkie aanvragen bij de schoolleiding!

Na schooltijd (en evt klassendienst) worden kinderen
gevraagd gelijk naar de opvang of naar huis te gaan.
Ze mogen in deze coronatijd dus niet blijven hangen
op het schoolplein of in de school.
Schooltijden vanaf 01-09-2020
Maandag
08.25 - 14.15 uur
Dinsdag
08.25 - 14.15 uur
Woensdag
08.25 - 12.30 uur
Donderdag
08.25 - 14.15 uur
vrijdag
08.25 - 14.15 uur

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA - CBS KONINGIN WILHELMINA
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

31
01
02
16

/
/
/
/

08
09
09
09

/
/
/
/

2020
2020
2020
2020

Studiedag - alle kinderen vrij
Eerste schooldag - iedereen start om 08.25 uur (inloop vanaf 08.17 uur)
Controle hoofdluis (informatie volgt nog)
Informatieavond ( waarschijnlijk online - uitleg volgt nog)
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KIND OP MAANDAG
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Na het
onverwachte verloop van het afgelopen schooljaar
hopen we dat het komende schooljaar meer zal zijn
zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met
verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in
slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor
de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld;
daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit
Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte
man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch,
samen met zijn broer Aäron, naar de farao.
Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke
plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de
God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan
vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de
vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt
de Heer zijn volk verder op hun weg.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil

graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent
vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt?
Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor
jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt
Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een
zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van
betekenis kan zijn.
BRIGADIEREN
Om de kinderen ‘s ochtends veilig over te kunnen
laten steken, zijn wij op zoek naar nieuwe brigadiers.
Vind je het belangrijk om kinderen verantwoord over
te laten steken en zie je jezelf al staan in zo’n mooie
oranje jas! Geef je dan op bij meester Wim van Vuren.
Je krijgt vanuit school dan ook een brigadierscursus.

Het team van CBS Koningin Wilhelmina wenst iedereen een goed schooljaar 2020/2021
Aanstaande maandag volgt er nog meer informatie, dus houd social schools in de gaten!

“ Happy Birthday! ”
Wij feliciteren alle jarigen in de maand september
SEPTEMBER

GROEP

1

Elise (2010)

groep 7

2

Koen (2014)

groep 3

2

Niels (2014)

groep 3

3

Lars (2014)

groep 2

10

Eva (2015)

groep 2

11

Esther (2014)

groep 3

16

Thijs (2012)

groep 5

20

Linde (2012)

groep 5

21

Bastiaan (2009)

groep 8

22

Gianeya (2015)

groep 2

22

Romee (2014)

groep 3

26

Roos (2012)

groep 4

27

Delano (2014)

groep 3

30

Fabian (2013)

groep 4

Omwille van de privacy, vermelden
we geen achternamen van kinderen

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Koningin Wilhelmina
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