
 

 

De afgelopen week was een week waarin we samen alles op alles hebben moeten zetten om 

het onderwijsproces door te kunnen laten gaan en de kinderen op school te kunnen 

ontvangen. Hartverwarmend om jullie berichten van waardering te mogen ontvangen. Dat 

geeft ons weer hernieuwde energie!  



 

Corona is zeker nog niet verdwenen, maar het mag weer na lange tijd van afwezigheid: 

Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Voorlopig graag tot en 

met voorjaarsvakantie wel nog de 1,5 meter afstand en het gebruik van 

mondneusmaskers om ervoor te zorgen dat we geen extra risico nemen en genoeg collega’s 

hebben om les te geven. Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en 

onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen, blijft ook ongewijzigd. De 

bekende zelftesten zullen wij ook blijven meegeven aan de leerlingen van deze groepen. De 

kinderen krijgen ze binnenkort weer mee en meteen genoeg testen zodat er ook een test is 

om te testen voor de start van de schoolweek na de voorjaarsvakantie. 

 
Hossen & polonaise 

Naar traditie mogen de kinderen CARNAVAL vieren op de Willemsparkschool. ALAAAAF. 
Ja, dit betekent dat de kinderen óf verkleed naar school komen óf de verkleedkleren mee naar 

school nemen en in de pauze omkleden.  
Wanneer gaan we dansen?: donderdag 24 februari! 

 
Om 14.00u gaat het feest los en zet iedere groep de muziek luid aan. Dit feestje is nog in 

'corona style' en dit betekent dat de kinderen dansen op de gangen en in de klassen, maar dat 
de klapdeuren op de gangen dicht blijven zodat er per milepost een mini-party zal is. De 

kinderen kunnen wel de andere kinderen zien door de ramen op de gang - zo is het toch een 
beetje samen vieren.  

Helaas is er dit jaar geen mooiste-outfit-verkiezing, maar we gaan zeker samen lol en plezier 
maken. Komen jullie in je mooiste carnavalsoutfit? Om alvast in de stemming te komen (zet 

wel je geluid aan!) :CARNAVAL WP 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pFEDBewcfks


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Team 

Sommigen van jullie hebben juf Mirella ondertussen alweer gezien en gesproken. Juf 

Mirella is de afgelopen weken stapsgewijs weer op school begonnen, na haar heupoperatie 

in het najaar. Haar herstel verloopt goed en we zijn blij dat zij al meerdere ochtenden per 

week er kan zijn. In januari is zij begonnen met bijvoorbeeld AVI-toetsen af te nemen. 

Ondertussen heeft zij bijna alle kinderen horen lezen. We hopen dat haar herstel goed blijft 

gaan, echter is een terugkeer in groep 2 op dit moment te risicovol voor haar duurzame 

herstel. 

Zoals jullie weten, in verband met de aangepaste coronaregels voor zwangere collega’s, geeft 

juf Roshni Jhagru ondertussen al enige tijd, vanuit huis in de ochtenden, extra 

ondersteuning aan de kinderen. Een groot compliment voor de kinderen die met juf Roshni 

werken, want ze gaan allemaal heel serieus aan de slag achter de chromebook, en 

herinneren zelfs al bijna allemaal wanneer het hun beurt is. Juf Roshni’s verlof zal na de 

voorjaarsvakantie starten. 

Na de voorjaarsvakantie, zal juf Mirella het zwangerschapsverlof van juf Roshni vervangen. 

Meester Coen, onze vaste invalmeester, zal zijn uren in groep 4 gaan afbouwen. Juf Mirella 

kijkt er naar uit om weer voor de klas te staan en kent de kinderen van groep 4 natuurlijk 

nog. Zij gaat ernaar toe werken om op woensdag en donderdag les te geven in groep 4. 

Daarnaast zal zij ook de extra ondersteuning (de remedial teaching) stapsgewijs gaan 

overnemen van juf Roshni in groep 3 en 4, tijdens haar verlof. Juf Hesters dagen blijven 

maandag, dinsdag en vrijdag in groep 4. 

Juf Marieke en juf Helen zullen samen groep 2 blijven doen tot het einde van het schooljaar. 

Zij hebben hier veel zin in en dit zorgt ook voor continuïteit voor groep 2. 

Juf Wilma zal binnenkort ook weer terug zijn op school. We kijken er naar uit haar weer te 

verwelkomen na haar verblijf in het buitenland. Juf Wilma geeft extra hulp aan de kinderen 

van de hogere groepen. Heel fijn!  



 

Daarnaast hebben we nog een juf Roshni op school. Juf Roshni Sardjoe, onze 

overblijfcoördinator, is begin deze maand gestart met de opleiding voor onderwijsassistent. 

Zij zal op korte termijn ook twee dagen stage gaan lopen op de Willemsparkschool, naast 

haar werkzaamheden voor de overblijf. We wensen haar veel plezier op de opleiding. 

 

Hiep 

Juf Ineke is deze week in het zonnetje gezet. Een speciale verjaardag vraagt om een speciale 

verrassing! Wij wensen haar uiteraard nog vele jaren in goede gezondheid bij ons op de 

Willemspark. 

 
 

Te laat komen  

De hoofd- en zij-ingangen gaan om 08.20u open. Graag willen we jullie erop attenderen dat 

de kinderen om 08.30u in de klas horen te zitten; klaar voor de start van de dag. De 

zijingang gaat vanaf 08.32u na de zoemer dicht om energiekosten te besparen en een fijne 

binnentemperatuur op de gangen te kunnen waarborgen, maar ook om overzicht te kunnen 

hebben op wie er te laat zijn. 

Ouders van kinderen in de kleutergroepen blijven zich melden voor 08.30u bij de ingangen 

bij de kleuterklaslokalen. 

Is de zijingang dicht, dan ben je te laat. Graag via de hoofdingang naar binnen aan de 

Frederikstraatkant (bij kantoor Annegreeth en Jolanda). Wij rekenen op jullie 



 

medewerking. Een rustige start van de dag draagt bij aan een fijne start van de dag voor 

iedereen! 

Rapportmappen 

De meeste rapportmappen zijn inmiddels weer op school, dank hiervoor! Is het nog niet 

gelukt om de rapportmap mee te geven of mee te nemen, graag zo spoedig mogelijk. De 

rapporten gaan mee naar huis op donderdag 24 februari. Tien-minuten-gesprekken zullen 

volgen na de voorjaarsvakantie en dan ontvangen wij jullie graag weer op school. De 

groepsleerkrachten zullen zorgen voor een inschrijfmoment. 

 

Hopelijk zijn jullie allemaal veilig op thuisgekomen vanmiddag!?! Hartelijk dank voor het 

tijdig ophalen van jullie kinderen. Op deze manier is het WP-team, al dan niet via een 

omweg, uiteindelijk allemaal veilig op plek van bestemming aangekomen. Een fijn 

weekend voor allemaal! 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


