NIEUWSBRIEF 12
Apeldoorn, 19 juli 2019
Dit is de twaalfde en tevens laatste 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.
Vakantiegroet
Nog even en dan begint de vakantie. Een periode van rust en ontspanning. Tijd voor gezellig samen
dingen doen. Naar het bos, het park, op vakantie, logeren enz. Op reis, kort of wat langer.
Na de vakantie gaan we weer naar school. We zijn al jaren
gewend om het schooljaar te beginnen met een startdienst
in de grote kerk. Het komende schooljaar willen we op een
nieuwe manier beginnen. Op alle PCBO scholen kijken de
kinderen op dinsdag 10 september naar hetzelfde
startfilmpje met als thema “Reis mee”. In week 3 of 4 van
het nieuwe schooljaar is er op elke PCBO school een korte
viering met dit thema. De basis van de viering is op elke
school hetzelfde, de uitvoering zal per school verschillen.
U kunt ook iets bijdragen aan dit thema. We vragen aan iedere leerling om een kaart te sturen van
een gezellig vakantiemoment. Een kaart met een leuke afbeelding en op de achterkant of binnenkant
misschien een kort verslag van het fijne moment. Deze kaarten zullen we gebruiken voor de
uitwerking van het thema. De kaart kunt u sturen naar:
PCBO Koningin Wilhelmina (KWS)
Professor Röntgenstraat 10
7311 AM, Apeldoorn
Nederland
Mededelingen vanuit het team
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van twee groepen 8.
Zij hebben geschitterd in de musical en hebben afgelopen dinsdag
dan ook echt hun diploma ontvangen. Het waren mooie avonden, die
mede mogelijk zijn gemaakt door ouders uit groep 8. Zij hebben
gezorgd voor een fantastische aankleding van de afscheidsavond en
voor een gezellige afscheidsborrel op het plein. Langs deze weg
nogmaals heel hartelijk bedankt!
Ook hebben we deze week afscheid genomen van teamleden. Allard, Maaike, Tom, Björn, Baukje,
Marianne, Riet en Ilse hebben we bedankt voor hun inzet en zorg voor onze kinderen. Het feest voor
de BIG-3 was onvergetelijk, net als de vele bedankjes en cadeaus van ouders en kinderen. Het ga
jullie allemaal goed!
In de formatie van het komende schooljaar bent u de naam Petra Rakers niet tegengekomen. Petra is
nog herstellende van haar val in de zomer van 2018. Momenteel is ze nog niet zo ver dat ze al kan
starten met re-integreren, zodoende dat ze ook nog niet opgenomen is in de formatie. Wel vordert
haar herstel gestaag. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. U krijgt de hartelijke
groeten van haar.
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Hulp van ouders
Allereerst willen we alle ouders, opa’s, oma’s die hebben geholpen bij school enorm bedanken. Van
het rijden bij uitstapjes, schoonmaken van klassen, het pluizen van luizen, het voorlezen, trainen, het
leren schaken tot klassenouder, MR, OR, de TSO en verkeersbrigadiers en nog veel meer, uw hulp is
onmisbaar! Samen maak je een school en bouw je aan de toekomst van kinderen. Bedankt hiervoor!
Pleinwacht
Wat hebben de kinderen een aantal weken geleden genoten van het voetbalspektakel op het plein.
Dit is georganiseerd door ouders uit de vaste TSO-groep met als doel een extra fijne en uitdagende
pauze voor de kinderen uit groep 1 t/m 8. De kinderen hebben ervan genoten.
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn er ook volgend schooljaar weer ouders nodig voor het helpen bij
de pleinwacht. Momenteel wordt de pleinwacht door een vaste kern van ongeveer 12-15 ouders
gedraaid. We kunnen als school echt uw hulp goed gebruiken. Interesse, laat u het ons na de
vakantie weten? Alvast bedankt!
Verkeersbrigadiers
Met het vertrek van de huidige groepen 8 gaan er ook
acht brigadiers stoppen met “brigadieren”. Dit is een
aderlating. Ze hebben kinderen jaren geholpen bij het
oversteken en geven het stokje (of het stopbordje) graag
over aan anderen. Wie komt het team een aantal keer
per maand versterken? Het zou zo mooi en waardevol
zijn als we de overstekende kinderen en ouders, op alle
schooldagen van de week, kunnen helpen bij het veilig
oversteken. Langs deze weg willen we de vertrekkende
mensen enorm bedanken voor jaren trouwe dienst!
Ouderavond 25 juni
In de bijlage vindt u de presentatie die gebruikt is op de ouderavond van 25 juni. Hierin kunt u de
contouren van de plannen voor de KWS zien. Wij begrijpen dat het één en ander wat toelichting
vraagt (dit hebben we op de ouderavond gegeven). Mocht u meer willen weten, dan bent u na de
vakantie van harte welkom voor vragen. Goed om te weten dat het definitieve schoolplan vanaf 1
oktober 2019 voor iedere ouder inzichtelijk is. Rond die tijd zullen we een moment plannen voor de
presentatie van het nieuwe schoolplan.
Na de zomervakantie wordt het huidige piano-lokaal gestript en verbouwd en creëren we een
“proeflokaal”, waarin we na de herfstvakantie gaan werken. In dit lokaal zullen we onze ideeën over
de toekomstige inrichting (nieuw meubilair) van de klaslokalen al uitrollen, zodat we stapsgewijs
ondervinden welke inrichting van een klaslokaal het beste past bij het onderwijs op onze school. Een
leuk en uitdagend project.
De formatie voor het schooljaar 2019-2020
De formatie is bekend en een aantal weken geleden gedeeld
met u. Door het vertrek van Maaike van Gemeren is de plek voor
het begeleiden van kinderen die meer uitdaging nodig hebben
vacant. Deze taak zal direct na de vakantie overgenomen
worden door Ilse Goedhart, later in het schooljaar zal hier een
tweede leerkracht van onze school aan toegevoegd worden.
Dit betekent dat de kinderen die het afgelopen schooljaar begeleiding van Maaike hebben
ontvangen, na de vakantie ook begeleid gaan worden. Over de organisatie horen de ouders van
betrokken kinderen na de vakantie meer.
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Pleinfeest
U denkt vast wel, “we horen maar niets”, maar ook in 2019 houden wij een pleinfeest en wel op
vrijdag 4 oktober. We zijn toe aan een andere opzet en gaan dit jaar voor een andere invulling. Wel
zullen er vertrouwde ingrediënten blijven: het eten door enkele ouders verzorgd, spelletjes voor de
kinderen, de grabbelton, KWS Got Talent, schminken etc. Dus noteert u alvast de datum in uw
agenda? Na de vakantie hoort u meer van de commissie.
Planning komend schooljaar, startgesprekken en informatieavonden
De planning van de vakanties en vrije dagen hebben we een aantal
maanden geleden al met u gedeeld. Direct na de vakantie krijgt ieder
gezin een kalender van school met hierin alle activiteiten, vrije dagen,
evenementen, oudergesprekken enz. opgenomen. Een aantal zaken zijn
nu misschien al wel handig om te weten:




Van maandag 16 september t/m vrijdag 27 september (twee weken) staan de startgesprekken in
groep 1 t/m 8 gepland. Deze gesprekken vinden plaats in de middagen, zodat kinderen hierbij
aanwezig kunnen zijn. Het inschrijven voor deze gesprekken kan vanaf de eerste week in het
nieuwe schooljaar (dit kan niet eerder i.v.m. met de administratieve overgang van de groepen).
Op maandag 7, dinsdag 8 en donderdag 9 oktober staan de informatieavonden gepland. De
tijden voor de verschillende bouwen krijgt u na de vakantie.

Agenda
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag

29 augustus
02 september
03 september
16 september t/m
27 september
04 oktober
07 oktober
08 oktober
10 oktober

Eerste nieuwsbrief 2019-2020
Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
Hoofdluiscontrole
Groep 1 t/m 8 startgesprekken met ouders en kinderen
Pleinfeest
Informatie-avond groep 8 op een VO-school in Apeldoorn
Informatieavond voor groep 1 t/m 4
Informatieavond voor groep 5 t/m 7

Met vriendelijke groet namens het team van de KWS,
Kees Kievit
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