NIEUWSBRIEF 11
Apeldoorn, 28 juni 2019
Dit is de elfde nieuwsbrief vanuit de KWS van het schooljaar 2018-2019. Een speciale formatie-editie.
Mochten er naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van de
KWS wenst u veel leesplezier.
Mededelingen vanuit het team
We kunnen u berichten dat we de afgelopen weken vier nieuwe teamleden hebben kunnen
aannemen. Dit om het vertrek van Allard, Tom en Maaike op te vangen. Dit betekent ook dat we de
formatie voor het komende schooljaar helemaal rond hebben. Nieuwe teamleden stellen zich
hieronder aan u voor.
Verder is het goed om te weten dat de kinderen op woensdag 10 juli afscheid gaan nemen van
Allard, Tom en Maaike. We zullen hen op gepaste wijze bedanken voor hun jarenlange inzet. Meer
informatie hierover volgt de komende week.
Yorick Bernhart
Ik ben Yorick Bernhart, 23 jaar en geboren en getogen in Apeldoorn. Samen met
mijn vriendin, Joanne, woon ik in het centrum van de stad.
Sinds februari ben ik afgestudeerd en heb ik mijn PABO-diploma gehaald.
Aankomend schooljaar ben ik definitief werkzaam op de KWS in groep 7.
Persoonlijk heb ik een lange geschiedenis met de school, ik heb namelijk als kind
zelf op de KWS gezeten. De afgelopen jaren ben ik in verschillende “functies” werkzaam geweest op
deze mooie school, namelijk als invaller en lio-stagiaire. Ik ben ontzettend blij om met deze baan en
ik heb zin in aankomend schooljaar.
Lesgeven vind ik fantastisch om te doen. Alle vakken vind ik leuk om te geven, maar geschiedenis is
toch wel mijn favoriet. In mijn vrije tijd voetbal, reis en sport ik graag.
Laura van Asselt
Mijn naam is Laura van Asselt. Ik ben 32 jaar en ik heb al 15 jaar een relatie met
mijn vriend Arjan. Naast ons werk genieten wij ervan om heerlijk te wandelen in het
bos met onze hond: “Untamo”.
Inmiddels werk ik al 8 jaar voor PCBO Apeldoorn. Op dit moment ben ik nog
werkzaam op De Korenaar in groep 1/2. Vanaf september zal ik voor twee dagen
per week werkzaam zijn als Intern Begeleider op de Koningin Wilhelmina. Daarnaast zal ik een
ondersteunende rol vervullen in groep 3.
In 2017 heb ik de Master Educational Needs afgerond en ben ik bevoegd om als Intern Begeleider
aan het werk te gaan. Ik vind het van groot belang om uit te gaan van de kansen en mogelijkheden
van een kind en te kijken naar wat een kind kan en welke ondersteuning daarbij gewenst is. Het is
voor mij van grote meerwaarde om dat samen met de leerkracht en de ouders te doen om een zo
optimaal mogelijk resultaat te kunnen bereiken. Het welbevinden van een kind staat wat mij betreft
altijd voorop. Pas als een kind zich prettig en veilig voelt op school, zal het kind zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
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Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en ik kan niet wachten om te beginnen op deze
fantastische school! Ik verheug me op de samenwerking met alle betrokkenen van de Koningin
Wilhelminaschool. Voor nu wens ik iedereen alvast een hele fijne zomervakantie toe.
Bas Moes
Ik ben Bas Moes en ik sta volgend schooljaar elke vrijdag voor de klas in groep 5. Op
dinsdag t/m donderdag werk ik als wijk-ICT’er. Op die manier combineer ik 2 dingen
waar ik enthousiast over ben: onderwijs en ICT. Ik ben enthousiast over het onderwijs,
omdat ik kinderen kan inspireren om hun eigen talenten te ontwikkelen. Maar ik heb
ook een passie voor ICT: Ik vind het leuk om uit te zoeken hoe ICT-middelen en
softwareprogramma’s werken, ze toe te passen in mijn eigen klas en er uitleg over te
geven aan collega’s. Op 6 PCBO-scholen (waaronder de KWS) ondersteun ik collega’s met alles op het
gebied van computers, software en digiborden.
Samen met mijn vrouw Wendy hebben we twee dochters van 20 en 21 jaar. In mijn vrije tijd doe ik
graag aan hardlopen, fitness en koken.
Katja Goorman
Graag stel ik mij even aan u voor! Mijn naam is Katja Goorman. Samen met mijn man
en onze twee kinderen (Stef van 12 jaar en Lena van 14 jaar) woon ik in Almelo.
Ik heb ruim 15 jaar, met heel veel plezier, als leerkracht gewerkt in alle verschillende
groepen. Sinds 2015 ben ik werkzaam als interim intern begeleider. Een interim
intern begeleider begeleidt teams en leerkrachten op alle gebieden rondom de
leerlingenzorg binnen een school op het moment dat geen intern begeleider
aanwezig is of als extra ondersteuning is gewenst. Het is fijn om samen steeds op zoek te gaan naar
manieren om het onderwijs nog beter en leuker te maken, ook voor de kinderen waarbij het soms
iets moeilijker gaat.
Een groot deel van het afgelopen jaar ben ik al betrokken geweest bij de KWS om de zorgstructuur in
kaart te brengen en mee te denken over mogelijke ontwikkel- en verbeterpunten rond zorg en
ondersteuning. Door het vertrek van de huidige intern begeleider bovenbouw zal ik volgend
schooljaar als (interim) intern begeleider bovenbouw betrokken blijven bij alle ontwikkelingen. Heeft
u vragen over de ondersteuning op de KWS? U kunt altijd een afspraak met mij maken, ik maak graag
even tijd voor u vrij!
We zijn als team erg blij dat deze vier mensen ons team komen versterken. We wensen ze dan ook
veel succes en plezier!
Ouderavond 25 juni
Afgelopen dinsdag hebben we een ouderavond georganiseerd over het
schoolplan voor de periode van 2019-2023. Ondanks de hitte waren er 20
ouders die aanwezig konden zijn. Als team (deel van) hebben we de eerste
opzet van onze plannen gepresenteerd en inzicht gegeven in het proces tot
nog toe. Ook hebben we de aanwezige ouders geïnformeerd over de
zorgstructuur, EDI en de Kanjertraining. Het schoolplan en “het verhaal van
de KWS” wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Na de
zomervakantie (voor 1 oktober 2019) is het schoolplan af.
Komende weken zullen we proberen de gebruikte presentatie te delen met u. Zo kunt u een indruk
krijgen van de avond. Let wel: de gepresenteerde plannen zijn concepten en zijn bedoeld om ouders
inzicht te geven in het proces, dus in de definitieve versie van het schoolplan zal er mogelijk nog het
één en ander aangepast worden.
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De formatie voor het schooljaar 2019-2020
Hieronder vindt u de formatie van komend schooljaar.
Aanstaande woensdag worden de leerlingenlijsten met de
kinderen meegegeven. Maandag zullen de leerkrachten de
formatie met de kinderen in de klas bespreken. Wij zijn blij met
het onderstaande plaatje en denken in onderstaande formatie
een mooi jaar met goed onderwijs kunnen bieden.
Groep
1/2a
1/2b
1/2c
3

4

5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b

Leerkrachten
Inez Vergeer (ma, wo, do, vr)
Gerdien de Kroon (di)
Wendy Stoop (ma, di)
Tineke Zeldenrijk (wo, do, vr)
Alinda Hoeksema (ma, di, wo)
Gerdien Mellema (do, vr)
Sandra Buitenhuis (ma, di, vr)
Ilse Goedhart (wo, do)
Extra ondersteuning door Laura van Asselt en Ilse Goedhart
Laura Stegeman (ma, di)
Nelleke Hogendoorn (wo, do, vr)
Extra ondersteuning door Gerdien Mellema en Annelies Jansen
Irene Jeeninga (ma, di, wo)
Anja Albregts (do, vr)
Anne Marie Reijers (ma, di, wo, do)
Bas Moes (vr)
Onno Vis (ma, di, wo)
Sanne Gerritsen (do, vr)
Hans Harbers (ma, vr)
Ingrid de Haan (di, wo, do)
Yorick Bernhart (hele week)

Huidige leerlingengroep
1/2b

Karin Korbee (ma, di, vr)
Lideke van Dam (wo, do)
Sanne Gerritsen (ma)
Annemarie Lindenhovius (di, wo, do, vr)
Alexandra van Meulen (ma)
Sylvia Aalten (di, wo, do, vr)

6b

1/2c
1/2a
2a, 2b, 2c

3a en 3b

4a
4b
5a
5b
6a

7a
7b

Onderwijsassistenten en vakleerkrachten (vanuit werkdrukmiddelen)
Jip de Reus en Linda Hogewerf zullen komende schooljaren werkzaam zijn als onderwijsassistenten
binnen onze school. Zij zullen extra ondersteuning bieden in de groepen 1 t/m 8.
Lideke van Dam en Anja Albrechts zullen komend schooljaar weer een rol vervullen als
vakleerkrachten voor cultuur.
Interne begeleiding en lichte ondersteuning
De interne begeleiding wordt komend schooljaar verzorgd door Laura van Asselt (1 t/m 4) en Katja
Goorman (5 t/m 8).
Annelies Jansen is binnen school verantwoordelijk voor de lichte ondersteuning. Zij begeleidt
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften of kinderen die tijdelijk extra instructie of oefening
nodig hebben.
Managementteam
Anne Marie Reijers, Hans Harbers en Gerdien de Kroon zijn naast hun rol als leerkracht ook
unitleiders binnen onze school. Samen met Kees Kievit vormen zij het managementteam.
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Schoolvoetbal
Zoals u wellicht in de krant of via andere sociale media
kanalen heeft kunnen lezen, heeft het KWS
schoolvoetbalteam jongens groep 8 het geweldig goed
gedaan.
Na eerst kampioen van Apeldoorn te zijn geworden op de
velden van vv Orderbos, hebben ze zich geplaats voor de
regiofinales. Accres had voor deze regiofinales bijzonder
vervoer georganiseerd namelijk de officiële spelersbus van Go Ahead Eagles. De wedstrijden werden
gespeeld in Eerbeek waarbij uiteindelijk strafschoppen de beslissing moesten brengen in het
voordeel van het KWS team. Ons jongensteam ging dus door naar de provinciale finales. De
wedstrijden werden in Gendt (bij Nijmegen) bij schitterende weersomstandigheden gespeeld. Dat dit
gelijk viel met het schoolkamp was aan het resultaat niet te merken. Opnieuw kampioen!
Op woensdag 12 juni werden de landelijke finales gespeeld op de velden van het KNVB centrum in
Zeist. De weersomstandigheden hebben deze dag helaas letterlijk "in het water laten vallen". De
organisatie was genoodzaakt de wedstrijden te stoppen en iedereen uit te roepen tot Nederlands
Kampioen. Dat dit toch een teleurstelling was voor alle betrokkenen mag duidelijk zijn.
Via deze weg willen we de coaches Erwin en Bert bedanken voor hun niet aflatende inzet en
begeleiding van het voetbalteam. Ook ouders en supporters dank voor jullie support en bijdrage (op
welke wijze dan ook).
KWS schaakteam 3e bij NK finale middenbouw
Het schaakteam van de KWS is zaterdag 22 juni als derde
geëindigd bij de NK finale schoolschaken middenbouw in
Utrecht.
Ons team bestond uit 12 enthousiaste schakers en kwam uit in
de categorie middelgrote teams (10-14 spelers). De Regenboog
uit Apeldoorn schaakte ook in deze categorie mee. Bij het
toernooi was Anish Giri (beste schaker van Nederland en nr 4 van
de wereld) als speciale gast aanwezig. Lorena Pop had de eer om tegen Anish Giri nog een partijtje te
mogen snelschaken.
Na 7 ronden was het wachten op de einduitslag. Groot gejuich klonk toen bleek dat de KWS schakers
de 3e prijs hadden veroverd. Op het erepodium stonden verder de Tweemaster uit Vijfhuizen (1e) en
de IPS uit Almere (2e). De beloning was een grote teambeker voor op school en een medaille voor
alle schakers. Raoul en Jimmy kregen zelfs een tweede medaille omgehangen, omdat ze in hun beide
poules bij de beste drie waren geëindigd. Natuurlijk smaakt dit alles naar meer! Daarom gaan we na
de zomervakantie vrolijk verder met de KWS schaakclub🏆.
Zie voor een korte impressie van dit toernooi, de volgende link: https://youtu.be/sOZFl50Hvnk.
Via deze weg willen we de begeleiders en supporters van het schoolschaken hartelijk bedanken voor
de lessen, organisatie van alle wedstrijden en support!
Verkoop van de voormalige dependance van de KWS
Het pand aan de Paul Krugerstraat (waarin Koningskind gevestigd is) wordt komende weken verkocht
door de gemeente. Alle ouders met kinderen bij Koningskind zijn hierover geïnformeerd deze week.
In het pand worden 15 appartementen/wooneenheden gebouwd. Tot vorig jaar zaten er ook altijd
klassen van de KWS in dat gebouw.
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Als school staan we in nauw contact met de gemeente over de verkoop en wat dit betekent voor
onze school. Zo blijft onder andere over het “recht van overpad” bestaan, dit om de huidige
aanlooproute te kunnen blijven garanderen. Verder is het parkeren in deze gesprekken een
belangrijk onderwerp. Mocht er in de loop van de komende maanden meer bekend worden over de
plannen met het gebouw en de eventuele nieuwe locatie voor Koningskind dan informeren we u
hierover.
Via de onderstaande link vindt u meer informatie over de verkoop:
https://nijlandschool.rodenburg.nl
Wachtwoord: Rodenburg2019

Agenda
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Woensdag

28 juni
01 juli
03 juli
10 juli

Donderdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

11 juli
15 juli
16 juli
19 juli

Rapporten mee
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Afscheid door de kinderen van Allard, Tom en Maaike
Musical groep 8a
Musical groep 8b
Schoonmaakavond groep 1 t/m 4
Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie, alle leerlingen vrij

In de vorige nieuwsbrief is het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 bekend gemaakt. Er is
voor de groepen 1 t/m 4 één extra vrije middag gepland. Dit is dinsdagmiddag 17 december. De
kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn dan om 12.00 uur vrij, dit in verband met de voorbereidingen op de
Kerstviering in de Grote kerk.
Met vriendelijke groet namens het team van de KWS,
Kees Kievit
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