NIEUWSBRIEF 8
Apeldoorn, 8 april 2019
Dit is de achtste nieuwsbrief vanuit de KWS van het schooljaar 2018-2019. Mochten er naar
aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van de KWS wenst u
veel leesplezier.
Open dag
U bent als ouder de beste ambassadeur van onze school en morgen is
de open dag. Kent u iemand die op zoek is naar een basisschool voor
zijn/haar kind? Wijst u hen de weg? Ook op onze school staan de
deuren open. Tussen 9.00 en 12.00 uur kunnen ouders en hun
kind(eren) horen, zien en ervaren hoe wij kinderen een leerzame en
leuke tijd op PCBO Koningin Wilhelmina geven en wat we belangrijk
daarin vinden.
#opendag #PCBO #Apeldoorn #basisonderwijs
Koningsspelen
Vrijdag 12 april wordt de verjaardag van onze Koning gevierd door middel van de Koningsspelen.
Voor alle kinderen is er een sportief programma bedacht. Het zou erg leuk zijn als iedereen deze dag
in vrolijke, feestelijke kleding naar school komt. Dresscode: rood, wit, blauw, oranje en sportief!
Natuurlijk wordt deze dag feestelijk geopend. Om 8.30 uur dansen we met de hele school de
“Pasapas”. Dit doen we op het plein, u bent van harte uitgenodigd om te komen kijken (en
meedoen!). Daarna gaan we met alle kinderen aan het Koningsontbijt. De kinderen hoeven thuis dus
maar “licht” te ontbijten.
De kinderen in groep 1/2 gaan rondom en binnen school spelletjes doen. Hierbij worden ze
traditiegetrouw begeleid door kinderen uit groep 8. De kinderen uit groep 8 gaan ’s middags naar
Bounz. De groepen 3/4/5 gaan ’s ochtends bowlen en daarnaast hebben zij een spelprogramma in
hun eigen klas of op het plein. De groepen 6 en 7 gaan zwemmen in Kootwijk.
We maken er met elkaar een leuke en sportieve dag van!
Verhalen uit Trefwoord
Op de KWS werken we met de methode Trefwoord voor godsdienst. Elke dag
vertellen leerkrachten verhalen uit de bijbel of spiegelverhalen. De verhalen die
verteld worden zijn geordend rondom thema’s. Het thema van komende weken is
“Overwinnen”. Een thema dat in zijn geheel aansluit bij het paasfeest. Het zal vooral
gaan over het overwinnen van dingen die je niet durft. Kinderen leren wat mensen
kracht kan geven om angsten te overwinnen.
De paasboodschap is een bemoedigende aansporing: geef de angst niet het laatste woord! De angst
benoemen en erover praten, helpt. En als het onbenoembare of ongrijpbare oer-angsten gaat, zoals
de angst voor het donker, dan steken we lichtjes en vuren aan, zoals ook al eeuwen symbolisch
gebeurt met de paasvuren op het platteland en de paaskaars in de kerken. Pasen is het feest van het
licht!
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Pasen op school
Op donderdag 18 april vieren we op school samen met de kinderen het paasfeest. Hieronder vindt u
praktische informatie voor deze dag.
Groepen 1/2
De kinderen in groep 1/2 hebben ’s ochtends een kleuterviering in het speellokaal. Daar horen ze het
paasverhaal en zingen ze samen paasliedjes. Ook krijgt iedereen een matse. Het is de bedoeling dat
de kinderen thuis gewoon ontbijten en verder hun normale eten en drinken mee naar school nemen.
Groepen 3/4/5
De kinderen uit groep 3, 4 en 5 hebben ’s ochtends een heus paasontbijt in hun eigen klas. Voordat
er wordt ontbeten vertelt de leerkracht het paasverhaal. ’s Middags gaan de kinderen onder leiding
van Klaas de Vries zingen in de hal. We raden aan om de kinderen deze dag “licht” te laten ontbijten
thuis.
Groepen 6/7/8
Ook de kinderen uit groep 6/7/8 beginnen de dag met het
paasontbijt. Het ontbijt, dat bestaat uit: matse, eitje, bruine suiker
en druivensap, wordt ingeleid door het paasverhaal, waarbij
stilgestaan wordt bij de symboliek van de producten tijdens het
ontbijt. We raden aan om de kinderen deze dag “licht” te laten
ontbijten thuis.
Aan het einde van de dag krijgt iedereen van school een narcis. Het
symbool van nieuw leven!
Studiedagen 25 maart en 5 april 2019
Maandag 25 maart hebben we op het Zwitsal-terrein een studiedag gehad met alle werknemers van
PCBO Apeldoorn. De titel van deze studiedag was PCBO Proeflokaal – onderwijs van de toekomst. Op
verschillende wijzen zijn we als teams geprikkeld en uitgedaagd om na te denken over ons onderwijs.
Met Richard van Hooijdonk als gastspreker was de start van de dag al intens en inspirerend. Richard
is futurist en trendwatcher op het gebied van technologie. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op:
https://www.richardvanhooijdonk.com/
Na deze start hebben we verschillende workshops en masterclasses gevolgd met allerlei
verschillende onderwerpen. Vrijdag 5 april zijn we met ons eigen team aan de slag gegaan. Wat zijn
de sterke punten van de KWS en wat willen we verbeteren? Met welke maatschappelijke
ontwikkeling moeten we de komende jaren rekening houden? Wat vragen de kinderen van nu van
ons? Samen hebben we besproken wat de antwoorden op deze vragen betekenen voor ons
schoolplan in 2019-2023.
Schoolplanontwikkeling
Voor de zomervakantie van 2019 moet de KWS een nieuw schoolplan hebben geschreven voor de
periode van 2019 tot 2023. In dit plan beschrijf je als school de visie, de ambities en acties voor deze
vier jaar. Waar willen we als school staan in 2023? En hoe werken we hier de komende vier jaar
naartoe? In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de te nemen stappen, nu
informeren we u graag over de planning.
Vragenlijsten
Voor de voorjaarsvakantie heeft een groot deel (47%) van u de ouderenquête ingevuld. We willen u
hartelijk bedanken voor uw medewerking. Een soortgelijke enquête is ook ingevuld door het team en
de kinderen uit groep 5 t/m 8. Op dit moment kunnen we delen, dat we als school van ouders een
gemiddeld rapportcijfer van een 7,6 krijgen, van het team een 7,5 en van de kinderen een 8,4.
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Van verschillende ouders hebben we feedback gekregen op de vragenlijst, meerdere ouders misten
bijvoorbeeld de ruimte voor losse opmerkingen en feedback. Dit hebben we gedeeld met PCBO
Apeldoorn.
Ouderpanels
Voor ons geldt dat de informatie die we vanuit de enquêtes krijgen
slechts aanwijzingen zijn voor een goed gesprek met team,
kinderen en ouders. Uit deze gesprekken hopen we de
onderwerpen op te halen die van belang zijn voor het schoolplan
2019-2023. Daarom hebben we vorige week twee ouderpanels
georganiseerd. In totaal hebben we op deze avonden met 25
ouders gesproken. Ouders uit alle jaargroepen waren
vertegenwoordigd. Momenteel werken we aan een beknopte
samenvatting van deze avonden. In de volgende nieuwsbrief zullen
we u deze samenvatting sturen.
Ouderavond
In mei organiseren we een algemene ouderavond over de toekomst van onze school. Op deze avond
zullen we de contouren van het nieuwe schoolplan met u delen en u informeren over het vervolg.
Meer informatie volgt.
Vakleerkrachten voor cultuur
Na de voorjaarsvakantie zijn Lideke van Dam en Anja Albrechts gestart met het geven van lessen
rondom cultuur aan de groepen 5 t/m 8. In deze lessen wordt ruimschoots aandacht besteed aan de
expressieve vakken als handvaardigheid, tekenen, maar ook techniek. Iedere maandag of dinsdag
krijgen deze groepen les van één van beide. De eigen leerkracht heeft tijdens deze lessen tijd om
zaken voor de groep te regelen. Deze extra uren worden bekostigd vanuit de werkdrukgelden. Op
deze manier reguleren we de werkdruk voor de leerkracht die vast voor de groep staat en borgen we
de kwaliteit van de lessen rondom cultuur. Dit doen we in elk geval tot de zomervakantie op deze
manier.
In de prijzen
Dat de KWS een sportieve school is, wist u vast! Afgelopen maand zijn er door de kinderen diverse
prijzen gewonnen. Zo is er op voetbalvelden, in bossen en op schaakborden gestreden tegen andere
teams en scholen. Een kort overzichtje van de activiteiten vindt u hieronder:
• De schaakteams hebben prijzen gewonnen op het Apeldoorns Kampioenschap schoolschaken. Er
werden 4 tembekers gewonnen. Gaaf dat de lessen op woensdagavond naast heel veel plezier
ook zorgen voor spannende wedstrijden en dus ook bekers.
• Op de scholierencross waren we als school erg goed vertegenwoordigd. Er deden in totaal 73
kinderen mee van onze school. Iedereen leverde een geweldige prestatie en vijf kinderen
wonnen een medaille. Voor de derde keer in vier jaar kampioen van Apeldoorn. Klasse. Als school
mochten we de wisselbeker in ontvangst nemen.
• Morgen spelen we met vier teams de kwartfinales bij het schoolvoetbaltoernooi. Kinderen uit
groep 7 en 8 kunnen aan de bak bij CSV Apeldoorn, Victoria Boys en SV. Orderbos. Succes
morgen!
We mogen trots zijn op het feit dat we als school op de verschillende toernooien zo goed
vertegenwoordigd zijn. Bij dezen willen we de ouders en leerkrachten die veel tijd, plezier en energie
steken in het organiseren van de toernooien en trainingen dan ook bedanken! Op naar de volgende
sportieve momenten.
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Herdenking bevrijding van Apeldoorn
Op woensdagavond 17 april wordt om 19.30 uur in het Oranjepark de bevrijding van Apeldoorn
herdacht. Kinderen van onze school werken mee aan deze herdenking. Annemarte de Boer en Levin
Alberts leiden het programma en Sterre Beumer, Jadaya Palyama, Marija Eland en Pien Platteel
zingen enkele liederen.
Welkom
De onderstaande kinderen zijn in de afgelopen weken gestart op school of doen dat
binnenkort:
• Boaz Joosten
• Anne Giaccotto
• Luke Lamando
• Jay-Linn Davids
• Charlotte van Blijderveen
• Amaya Vermeulen
• Sascha Bakker
• Eli Kers
Wij wensen jullie een mooie tijd op de KWS toe. Jullie zijn van harte welkom!
Agenda
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Vrijdag

12 april
16 april
17 april
17 april
19 april
22 april
29 april t/m
03 mei

Koningsspelen
IEP-toets groep 8
IEP-toets groep 8
19.30 uur Herdenking Bevrijding Apeldoorn
Goede vrijdag, alle groepen vrij
Tweede paasdag, alle groepen vrij
Meivakantie, alle groepen vrij

Verder willen u eraan helpen herinneren dat er dit schooljaar maar één week meivakantie is (29 april
t/m 4 mei). We merken dat dit nog niet bij iedereen bekend is.
Met vriendelijke groet namens het team van de KWS,
Kees Kievit
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