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Inleiding
Vertrouwen op Gods naam
Psalm 20
Door de crisissituatie waar we momenteel
in zitten is het niet mogelijk om als team
bij elkaar te zitten om de week te
beginnen en te eindigen. Wel willen we
elkaar bemoedigen en de week openen
met elkaar, daarom gaat dit momenteel
via de mail. Elke week stuurt een teamlid
een weekopening en sluiting. Het is enorm
belangrijk voor ons als team dat we weten
en voelen dat we op onze Heer mogen
vertrouwen. We mogen elkaar en onszelf
herinneren aan de belofte om aan Gods
naam verbonden te zijn. In deze tijd van
onzekerheid waarin we als team samen
met u als ouder op zoek zijn naar het
beste voor onze kinderen mogen we
vertrouwen op de Heer. Het gedicht dat
een collega vorige week stuurde als
opening van de week, delen we graag met
u.
Wat ben je uniek en bijzonder bedacht
Verzonnen, en daarna geschapen
Je stem, en je blik, de manier hoe je lacht

En hoe je het lekkerst kunt slapen
Je nuchtere aard, je gevoelige kant
Je wijze van communiceren
Wat je gewoon vindt, of juist irritant
De dingen die jij graag wilt leren
De kleur van je lippen, structuur van je
haar
Je smaak, en je eigen talenten
Je humor, je wilskracht, dat kleine gebaar
Je voorkeur voor herfst of juist lente
Je pijngrens, je kwetsbaarheid, wat je
verwacht,
Je doel, je doorzettingsvermogen
Wat ben je uniek en bijzonder bedacht
In je teint en de kleur van je ogen
God is creatief, zo veelzijdig in dat
Wat Hij in zijn wijsheid bedacht heeft
Hij heeft je zó lief.. Je bent niet zó maar
wat
En je eert God als jij daarop acht geeft!
Anne Lies Mossel-de Kievit

Vera de Horn- Alkema
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Aanmelding vierjarigen
Mocht u vergeten zijn om aan te melden
dan graag bellen met onze school of op de
website het formulier invullen voor uw
aanmelding.
Deze opgave is bedoeld voor alle kinderen
die voor 1 mei 2022 vier jaar worden.
Telefoonnummer: 0527 686898
Of via de website van onze school.
Heeft u geen mail ontvangen na
inschrijving dan graag even met de school
bellen!

kinderen zijn precies op de plek waar ze
moeten zijn! En vanuit hier gaan we
verder. Natuurlijk is er altijd ruimte voor
verbetering tijdens een lockdown. We
hebben ervaringen gedeeld en ideeën
uitgewisseld.
We doen het goed als school: Vera heeft
een inspectiegesprek gevoerd over hoe
het staat het met de populatie, de
opbrengsten en de ontwikkelonderwerpen
van onze school. We krijgen van de
inspectie te horen dat we als school heel
goed bezig zijn. Dit willen we graag
vasthouden! Daarom vragen we u als
ouders om mee te denken:
Waarin vindt u dat wij de beste keuzes
maken, om onze school een goede school
te laten zijn? Wat zijn voor u de keuzes die
eruit springen? Wij zouden het heel fijn
vinden als u ons dit laat weten via:
wilhelmina@rehoboth.nu

MR
Kennis vind je in boeken en kracht in
gebed!
Tijdens de MR vergadering van 8 maart,
werd dit voor ons weer even extra
duidelijk. We mogen als personeel en
ouders van de Koningin Wilhelminaschool
dankbaar zijn: - de scholen zijn weer open
- we doen het goed als school - er is weinig
ziekteverzuim.

Er is weinig ziekteverzuim: er hangt een
fijne sfeer binnen de Wilhelminaschool.
Het team zit in een positieve flow. De
kracht van uw gebed is groot, bedankt
hiervoor!
We vragen u om onze ernstig zieke collega
Trijnie Tjalma mee te nemen in uw gebed!
Vriendelijke groeten, de MR

De scholen zijn weer open: zowel
leerkrachten als ouders zijn trots op elkaar
en de kinderen: we hebben samen gedaan
wat we konden! Daarom spreken we niet
graag over een corona-achterstand: alle
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Lezen thuis en op school
Wat fijn dat we elkaar weer in real-life
zien. Want hoe goed veel ouders de rol
van leerkracht ook op zich hebben
genomen, toch zijn wij als leerkrachten (en
ik denk u als ouders ook), heel blij om de
kinderen weer in de klassen te zien.
Vrijwel meteen na de vakantie zijn we
gestart met de CITO toetsen. Deze nemen
we af om de nieuwe beginsituatie vast te
stellen. De laatste tijd is er een discussie in
onderwijsland of er wel of geen achterstand is bij kinderen. Daar ga ik verder niet
op in. Ik ga wel even in op wat ik
geconstateerd heb vanuit de CITO
toetsen.
Allereerst groep 3: voor deze groep kwam
de lockdown toch wel op het meest
vervelende tijdstip. De kinderen waren
juist nog volop in het leren-lezenproces.
Ze hadden net alle letters en klanken
geleerd en waren op het punt om het te
gaan verbinden. Dit is een proces waarbij
ontzettend veel instructie komt kijken.
Instructie en heel veel inoefening. Dit
hebben de kinderen, ondanks al het harde
werken van de ouders, gemist. In groep 4
is het maken van leeskilometers erg
belangrijk. Hoe meer je leest, hoe sneller
je een vloeiend leesniveau bereikt. Ik heb
gezien aan onze leesresultaten dat veel

kinderen in groep 4 t/m 8 te weinig
kilometers hebben gemaakt. Dit is
trouwens niet wat ik nu heb gezien maar
wat mij al jaren opvalt. Kinderen moeten
meer gaan lezen! Niet alleen op school
maar ook thuis! Wij hebben elkaar dus
nodig om onze kinderen goed leesonderwijs te geven. Maar waarom is dat
leesonderwijs nu zo belangrijk en waarom
hameren wij hier zo op? De volgende
bevindingen zijn wetenschappelijk
onderzocht.
1. Lezen versterkt alle andere vakken.
Wanneer je goed kunt lezen, gaan alle
andere vakken ook beter. Bijv.
Begrijpend lezen en zelfs rekenen.
2. Lezen vergroot je woordenschat.
3. Lezen stimuleert een goed taalgevoel
(beter in taal en spelling).
4. Lezen stimuleert de algemene
ontwikkeling.
5. Lezen stimuleert de sociale en
emotionele ontwikkeling.
6. Lezen stimuleert de verbeeldingskracht.
7. Lezen is een concentratieoefening.
8. Lezen zorgt voor minder stress.
9. Lezen heeft een belangrijke plaats in
onze kennismaatschappij. Dagelijks
worden we er mee geconfronteerd.
10. Lezen is ook gewoon heel leuk!
Mijn opdracht voor de komende tijd is dus
ook: ga heel veel lezen met uw kind!
Stimuleer om in ieder geval iedere dag 15
minuten te lezen. Zorg voor een leescultuur in het gezin. Wanneer u niet goed
weet hoe u dit aan moet pakken, vraag
dan hulp aan de leerkracht. Hij/zij kan u
vast op weg helpen.
Janette ten Napel- Brands
Intern Begeleider
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Talentontwikkeling
Zoals u in de laatste nieuwsbrief hebt
kunnen lezen zijn we als school bezig om
met de hele school te gaan werken aan
thematisch onderwijs. Momenteel zijn we
ons binnen de groepen 3-8 aan het
voorbereiden op een nieuw thema. Het
centrale thema is: “Ik hou van Holland”.
Binnen dit centrale thema werken de
verschillende groepen een onderwerp uit
samen met de kinderen. U zult er vast
meer over horen van de kinderen.

Agenda
Goede vrijdag: 2 april vrij
Pasen: 5 april vrij
Koningsspelen: 23 april op school
Koningsdag 27 april vrij
Meivakantie: 3 t/m14 mei

Stage Fenna de Horn
Hallo, mijn naam is Fenna de Horn ik ben
momenteel stagiaire op de
Wilhelminaschool. Ik volg de opleiding
management assistent in Sneek. Ik zit nu
in mijn laatste jaar dus ik hoop hierna mijn
diploma te behalen. Waarschijnlijk heb ik
u al een keer gesproken aan de telefoon
want die neem ik elke morgen aan, ik
verstuur mailtjes, handel facturen af, doe
administratieve taken, maak verslagen en
tussen de middag verzorg ik de overblijf
met veel plezier. Hierdoor leer ik de
kinderen kennen en ik vind het erg gezellig
om met ze te eten. Ik rond 16 april mijn
stage af.
Vriendelijke groeten Fenna de Horn
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