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                                                Nieuwsbrief 21 - 29 mei 2020 

Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

 

Komende week is alweer de laatste week van het 50/50 OnderWijS. Ook op deze vorm van onderwijs                 

kijken wij met een goed gevoel terug. We hebben ons goed kunnen houden aan de richtlijnen die                 

opgesteld waren door het RIVM. Ook u als ouders heeft zich strikt aan de gestelde maatregelen                

gehouden, waarvoor dank. 

 

Vanaf 8 juni komen alle kinderen weer elke dag naar school. Ook voor deze nieuwe fase gaat het RIVM                   

richtlijnen opstellen. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was het protocol nog niet bekend. Volgende               

week ontvangt u een extra editie van het SchoolnieuWS met daarin de maatregelen die wij gaan                

treffen naar aanleiding van het protocol. 

 

We wensen u allemaal goede Pinksterdagen en een fijn, lang weekend. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Wilhelminaschool 

 

 

Vakantierooster. Voor volgend schooljaar zijn de vakanties inmiddels bekend. Een aantal           

studie(mid)dagen moet nog vastgesteld worden. Wanneer deze bekend zijn, brengen wij u hiervan op de               

hoogte. Ook zijn ze tzt te vinden in de schoolgids en op de website. 

 

Herfstvakantie 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 

Pasen 2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Meivakantie 24 april 2021 t/m 9 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 t/m 16 mei 2021 

Pinksteren 22 mei 2021 t/m 24 mei 2021 

Zomervakantie 17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021 

 

 

Online lezen. De bibliotheek heeft inmiddels de deuren weer geopend, maar gezien de maatregelen die               

daar getroffen zijn, kunnen wij daar als school niet naartoe. Ook is het om hygiënische redenen niet                 

wenselijk dat we een boekenkist met leesboeken op school krijgen. Wel vinden we het natuurlijk van                

belang dat de kinderen blijven lezen, zowel thuis als op school. Tijdens het OnderWijS op afstand en het                    

50/50 OnderWijS maakten we veel gebruik van het online lezen van boeken, een aantal bedrijven stelde                

hun diensten gratis beschikbaar tot 1 juni. Wanneer we straks weer allemaal op school zijn, willen we                 

graag met het online lezen doorgaan. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat uw kind lid is van de                  

bibliotheek. 40% van de kinderen van de Wilhelminaschool is dit al. In de bijlage vindt u een brief                  

waarin u kunt lezen hoe uw kind(eren) gratis lid kunnen worden van de bibliotheek.  

Via deze link komt u bij een pagina met online leestips van de bibliotheek. 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 

https://bibliotheekzout.crmplatform.nl/delen?email=FC66D820F941C308%20


Bewegingsonderwijs. De komende periode gaan we nadenken hoe we de rest van dit schooljaar het               

bewegingsonderwijs vorm kunnen geven. De sporthal blijft gesloten tot minimaal 1 september dus hier              

kunnen we niet terecht. Diverse sportverenigingen hebben ons de mogelijkheid gegeven om gebruik te              

maken van hun velden. Hiervoor dank, maar omdat wij geen ouderhulp in mogen zetten, hebben we een                 

logistiek probleem. De kinderen maken gebruik van De Laan voor de lessen bewegingsonderwijs, totdat              

we een andere oplossing hebben. 

 

LVS-toetsen. Zoals u van ons gewend bent, gaan we in de derde en vierde week van juni weer aan de                    

slag met de LVS-toetsen. Naast deze objectieve toetsen, nemen we natuurlijk ook de methodegebonden              

toetsen af. We toetsen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en daarmee het onderwijs                

optimaal te kunnen afstemmen. Door middel van de toetsen kunnen we zien hoe de kinderen zich de                 

afgelopen periode hebben ontwikkeld en kijken we wat er nodig is in ons onderwijsaanbod.  

 

Entreetoets. Normaal gesproken nemen we in de maand mei of juni de Entreetoets af in groep 7. Deze                  

toets gebruiken wij om ons onderwijs in groep 8 op maat aan te kunnen bieden. Wat kan een kind al en                     

waar moet het nog extra bij geholpen worden? Daarnaast heeft deze toets een voorspellende functie en                

geeft het een brugklas indicatie. Wij kiezen er dit jaar voor om de Entreetoets begin groep 8 af te                   

nemen. In juni laten we groep 7 mee doen met de reguliere LVS-toetsen. Bij de reguliere toetsen wordt                  

namelijk de cognitieve groei van het kind meer inzichtelijk dan bij de Entreetoets. Op deze manier                

hebben we een zo compleet mogelijk beeld van de kinderen aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

 
Activiteiten groep 8. We krijgen veel vragen van ouders van groep 8 over de musical en het kamp. Die                   

vragen houden ook ons bezig. De kinderen zijn al druk aan het oefenen voor de musical, we gaan er                   

vooralsnog van uit dat de musical opgevoerd wordt. Hoe deze uitvoering er uit zal gaan zien, weten we                  

nog niet. Wij zijn hierbij afhankelijk van de richtlijnen. 

Het kamp van groep 8 gaat helaas niet door. Wel wordt er over een alternatief nagedacht. Daarvoor                 

moeten de kinderen van groep 8 donderdag 2 juli tot en met vrijdag 3 juli 14.45 uur vrijhouden!                  

Ook hierbij volgen we natuurlijk de richtlijnen.  

Wanneer we meer weten over de beide activiteiten, horen de ouders van groep 8 dit zo snel mogelijk.  

 

Schoolfotograaf. De komst van de schoolfotograaf is verplaatst naar woensdag 1 juli. Ook hierbij wordt               

rekening gehouden met de richtlijnen en daarom worden dit jaar alleen portretfoto’s van alle kinderen               

gemaakt. Wel zullen zij voor alle groepen een collagefoto als groepsfoto maken. De mogelijkheid tot het                

maken van de broertjes- en zusjesfoto komt dit jaar te vervallen. 

 

Huisbezoeken groep 1 en 2. Dit jaar worden er geen huisbezoeken meer gedaan door juf Carla en juf                  

Rozemarijn. Dit is in verband met Covid-19. We hopen dat we deze waardevolle bezoeken volgend               

schooljaar weer op kunnen pakken. 

 

Juf Marlon. Net voordat de school haar deuren sloot vertelde juf Marlon aan ons als collega’s een mooi                  

bericht: zij en haar man Gert-Jan verwachten in september hun eerste kindje. In alle Corona-hectiek is                

het ons ontschoten dit ook aan u als ouders te melden en heeft u wellicht al aan Marlon kunnen zien dat                     

zij in verwachting is. In de zomervakantie gaat haar verlof in, aan het begin van 2021 hopen we haar                   

weer te verwelkomen op school.  

 

Werkzaamheden De Laan. Het kasteel is samen met de gemeente voornemens De Laan te              

herinrichten. Of dit doorgaat is onder andere afhankelijk van vergunningen. Om de vergunningen rond te               

kunnen krijgen zijn diverse onderzoeken nodig, waaronder een archeologisch onderzoek. Dit onderzoek            

staat gepland voor de week van 8 juni. Tijdens dit onderzoek, wat 2 à 3 dagen duurt, zal het grote hek                     

gesloten worden en is het niet mogelijk om te parkeren op De Laan. Het halen en brengen proberen we                   

ongewijzigd te laten, maar hoe dit precies vorm krijgt is nog moeilijk in te schatten.  

Leuke bijkomstigheid is dat groep 7 een gastles van de betrokken archeoloog op De Laan zal krijgen. 

 

 

 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 
 



Bijlagen: 

- brief bibliotheek
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