
 

Maandag 9 t/m vrijdag Maandag 9 t/m vrijdag Maandag 9 t/m vrijdag Maandag 9 t/m vrijdag 

13 februari 13 februari 13 februari 13 februari     

Inleveren speelgoed voor 

speelgoedbeurs  
 

Donderdag 12 en Donderdag 12 en Donderdag 12 en Donderdag 12 en     

dinsdag 17 februaridinsdag 17 februaridinsdag 17 februaridinsdag 17 februari    

Oudergesprekken 
 

Donderdag 12 en Donderdag 12 en Donderdag 12 en Donderdag 12 en     

dinsdag 17 februaridinsdag 17 februaridinsdag 17 februaridinsdag 17 februari    

Ideeën aanbrengen voor in 

schoolplan (aula) 

Woensdag 18 februariWoensdag 18 februariWoensdag 18 februariWoensdag 18 februari    

Rapport 1   (3 t/m 8) 
    

Woensdag 18 februariWoensdag 18 februariWoensdag 18 februariWoensdag 18 februari    

Open ochtend 

9.00 - 11.30 uur 
 

Vrijdag 20 februari  Vrijdag 20 februari  Vrijdag 20 februari  Vrijdag 20 februari      

Speelgoedochtend in 1/2 
    

Vrijdag 20 februariVrijdag 20 februariVrijdag 20 februariVrijdag 20 februari    

Speelgoedbeurs Speelgoedbeurs Speelgoedbeurs Speelgoedbeurs     

12.15 12.15 12.15 12.15 ----    12.45 uur12.45 uur12.45 uur12.45 uur    
 

Maandag 23 t/m vrijdag Maandag 23 t/m vrijdag Maandag 23 t/m vrijdag Maandag 23 t/m vrijdag 

27 februari 27 februari 27 februari 27 februari     

Krokusvakantie 
 

Dinsdag 10 maartDinsdag 10 maartDinsdag 10 maartDinsdag 10 maart    

Volgende W&W 

Agenda  

10 februari 

Speelgoedbeurs voor HoPe 
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Zoals vermeld in de vorige Willeke en 

Wil wordt dit jaar de goede-doelen-actie 

gehouden voor stichting HoPe. De  

vrijwilligers van deze stichting zetten 

zich in voor de Indianen in het Andes-

gebergte van Peru en zorgen daar voor 

de verbetering van de leefomstandig-

heden, waaronder ook het onderwijs.  

Vorige week is er in alle groepen  

uitgebreid aandacht besteed aan het 

land Peru en de reden waarvoor wij de 

actie doen. Vrijdag jl. is er in alle groepen 

een vrijwilliger van HoPe langs geweest. 

Hij komt al 25 jaar in Peru en heeft uit 

eigen ervaring veel verteld over het land 

en het werk van de stichting. Hij heeft 

foto’s laten zien van de scholen die 

stichting HoPe er inmiddels heeft  

gebouwd. Dat zijn er al 200. Van het 

geld dat wij met de speelgoedbeurs bij 

elkaar gaan sparen zullen ze boeken en 

schriften gaan kopen voor in de scholen.  

Deze week mogen alle leerlingen van 

thuis speelgoed meenemen om te  

verkopen (minimaal één, maximaal drie 

stuks). De opbrengst van de verkoop die 

per klas georganiseerd wordt, is voor 

stichting HoPe. 

  Op de laatste vrijdag voor de Op de laatste vrijdag voor de Op de laatste vrijdag voor de Op de laatste vrijdag voor de     

Krokusvakantie, 20 februari staat van Krokusvakantie, 20 februari staat van Krokusvakantie, 20 februari staat van Krokusvakantie, 20 februari staat van 

12.1512.1512.1512.15----12.45 uur de beurs gepland. U 12.45 uur de beurs gepland. U 12.45 uur de beurs gepland. U 12.45 uur de beurs gepland. U 

kunt dan samen met uw kind(eren) kunt dan samen met uw kind(eren) kunt dan samen met uw kind(eren) kunt dan samen met uw kind(eren) 

over de beurs lopen en speelgoed over de beurs lopen en speelgoed over de beurs lopen en speelgoed over de beurs lopen en speelgoed     

kopen. kopen. kopen. kopen.     

We vragen u om deze dag uw kindWe vragen u om deze dag uw kindWe vragen u om deze dag uw kindWe vragen u om deze dag uw kind

(eren) om 12.15 uur binnen bij de (eren) om 12.15 uur binnen bij de (eren) om 12.15 uur binnen bij de (eren) om 12.15 uur binnen bij de 

klas op te komen halen.klas op te komen halen.klas op te komen halen.klas op te komen halen. In de aula 

zullen er van alle groepen kraampjes 

staan waar u met uw kinderen speel-

goed kunt kopen.  

 

De beurs is ook toegankelijk voor 

mensen van buiten school, dus nodig 

gerust uw familie, buren en kennissen 

uit om langs te komen. 

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 13, 10 februari 2015 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

9 t/m 15 februari9 t/m 15 februari9 t/m 15 februari9 t/m 15 februari    
    

Noa Smeding (6) 

Robin Smit(12) 

Daniël Tasci (13) 

Juf Manon 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

16 t/m 22 februari16 t/m 22 februari16 t/m 22 februari16 t/m 22 februari    
    

Jayden Roos (8) 

Parsa Gharacheh (5) 

Jarigen in de vakantieJarigen in de vakantieJarigen in de vakantieJarigen in de vakantie    

23 februari t/m 1 maart23 februari t/m 1 maart23 februari t/m 1 maart23 februari t/m 1 maart    
    

Rhea Nash (6 jaar) 

Jersey van Andel (9Jaar) 

Gezocht voor de schoolvoetbal:Gezocht voor de schoolvoetbal:Gezocht voor de schoolvoetbal:Gezocht voor de schoolvoetbal:    

Een begeleider team meisjes Een begeleider team meisjes Een begeleider team meisjes Een begeleider team meisjes 

groep 7/8 en een scheidsrechter groep 7/8 en een scheidsrechter groep 7/8 en een scheidsrechter groep 7/8 en een scheidsrechter 

voor 4 partijtjes. voor 4 partijtjes. voor 4 partijtjes. voor 4 partijtjes.     

Mail voor info of opgeven naar: Mail voor info of opgeven naar: Mail voor info of opgeven naar: Mail voor info of opgeven naar:     

lindaarkesteijn@hotmail.comlindaarkesteijn@hotmail.comlindaarkesteijn@hotmail.comlindaarkesteijn@hotmail.com    
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Open ochtend 

    

Na de kerstvakantie zijn we gestart met een pilot 

‘extra taalaanbod’ in de groepen 1/2.  

We hebben op dit moment in de groepen 1/2 veel 

leerlingen waarvoor Nederlands de tweede of zelfs 

derde taal is. Dit betekent dat er extra aandacht  

nodig is voor de taalontwikkeling. Hiervoor hebben 

we bij het bestuur een budget voor passend  

onderwijs aangevraagd om ons onderwijs ‘passend’ 

te maken. 

Juf Karin, zij stelt zichzelf hiernaast kort voor, is de  

extra juf die met kleine groepjes leerlingen of met 

leerlingen individueel dit extra aanbod verzorgt. De 

pilot loopt door tot het einde van dit schooljaar. 

Daarna zullen we bekijken in hoeverre we dit  

aanbod voortzetten. Dit hangt enerzijds af van de 

eEectiviteit van het extra aanbod, maar anderzijds 

natuurlijk van het aantal leerlingen in de groep die 

behoefte hieraan 

hebben. Heeft u 

nog vragen over 

de pilot dan kunt 

u terecht bij juf 

Christianne. 

Pilot extra taalaanbod 

Voorstellen 

Ik ben Wendy en ik ben 33 jaar.  

Vanaf dinsdag 10 februari kom ik elke  

dinsdag tot aan de zomervakantie het 

team op De Wilgen ondersteunen met 

verschillende werkzaamheden. Op dit  

moment ben ik nog werkzaam bij een 

bank, maar mijn interesse is de afgelopen 

jaren veranderd en ik wil graag ervaren hoe 

het is om met kinderen te werken.  

Juf Miranda is mijn zus, waar ik heel trots 

op ben en waarvan ik denk veel te kunnen 

gaan leren. 

In mei 2014 ben ik getrouwd met Onno en 

wij wonen samen in Lelystad. Ook ben ik een plusmama van Elize, 

zij is 9 jaar. Wij hebben ook een hele lieve poes, die ons veel  

gemiauw oplevert en zij heet Moppie. Mijn hobby's zijn winkelen, 

tennissen, hardlopen, lekker eten met vrienden en familie en ik vind 

het leuk om creatief bezig te zijn. 

Ik heb er enorm veel zin in! 

De laatste bakken (groep 3/4 en groep 7) voor de tassen onder 

de kapstokken zijn inmiddels geleverd. We zijn heel blij met de 

opgeruimde gangen. Dit alles is mogelijk gemaakt door de  

acties van Bag2School. In het voorjaar starten we er weer één, 

dus bewaar al uw oude kleding, schoenen e.d. voor De Wilgen! 

Een hoop ouders en kinderen kennen mij nog wel omdat 

ik vorig schooljaar op de vrijdag in groep 1/2a werkte. De 

jaren daarvoor heb ik ook regelmatig op de Wilgen ingeval-

len in verschillende groepen.  Omdat er ook ouders en kin-

deren zijn die mij nog niet kennen zal ik me hier nog even 

voorstellen. 

Mijn naam is Karin Dekker en naast het feit dat ik zo nu en 

dan werkzaam ben bij de Wilgen werk ik bij de Stichting 

Kinderopvang  Haarlemmermeer waar ik kinderen met taal-

achterstanden  begeleid. Ik ben getrouwd en heb een 

dochter van 16 jaar en een zoon van 14 jaar. 

 Er zijn momenteel best wat kinderen op de Wilgen die 

ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren van de Ne-

derlandse taal.  Aangezien ik al vaker op de Wilgen gewerkt 

heb en weet hoe het er bij de kleuterbouw aan toe gaat 

leek het Manon een goed idee om mij te vragen deze kin-

deren te ondersteunen.  Ik ben op de dinsdagochtend en 

de donderdagmiddag aanwezig. De ouders van de  

kinderen om wie het gaat zijn of worden door mij  

uitgenodigd voor een kennismaking waarbij ik uitleg wat 

de bedoeling van de ondersteuning van hun kind is. 

Ik heb er zin in en  verheug me op de samenwerking met 

de collega’s, ouders en kinderen van de Wilgen! 


