
 

Dinsdag 10 maartDinsdag 10 maartDinsdag 10 maartDinsdag 10 maart    

Bezoek Archeon  groep 5 

 

Woensdag 11 en Woensdag 11 en Woensdag 11 en Woensdag 11 en     

vrijdag 20 maartvrijdag 20 maartvrijdag 20 maartvrijdag 20 maart    

Projectweek 
 

Maandag 16 en dinsdag Maandag 16 en dinsdag Maandag 16 en dinsdag Maandag 16 en dinsdag 

17 maart 17 maart 17 maart 17 maart     

Juf Miranda afwezig,  

juf Kitty in groep 1/2b 

 

Woensdag 18 maartWoensdag 18 maartWoensdag 18 maartWoensdag 18 maart    

Schoolvoetbal groep 7/8 
    

Donderdag 19 maartDonderdag 19 maartDonderdag 19 maartDonderdag 19 maart    

Ouderavond 

 

Dinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maart    

Volgende W&W 
 

Dinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maart    

MR/OR vergadering 

Agenda  

10 maart 

Projectweek: Zeg het met…. 
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Aanstaande woensdag starten wij met 

onze jaarlijkse projectweek. Dit jaar is het 

thema  "Zeg het met............" 

Je kunt iets zeggen met woorden, maar 

ook zonder woorden; met gebaren of 

mimiek, met geschreven tekst en tegen-

woordig is er twitter, sms, app-jes en 

mail. 

De opening van het project is woensdag 

11 maart onder schooltijd en vindt 

plaats in de aula. De kinderen maken 

dan al kennis met al deze vormen van 

communicatie. 

In de groepen wordt er vervolgens ge-

durende anderhalve week op verschil-

lende manieren aan het thema gewerkt 

en waar mogelijk worden de lessen bij 

het thema aangepast. Zo zal bij de kleu-

ters het thema "Post" centraal staan. 

Ook vindt er in alle groepen een work-

shop plaats. 

De groepen 1 t/m 4 maken onder bege-

leiding een slapstick, dus zij zeggen het 

vooral met gebaren. Deze workshop 

bevat 2 delen. Het 1e deel is in de klas, 

het 2e deel is op een later tijdstip en 

vindt in de speelzaal plaats. Hier wor-

den voor een greenscreen de opna-

mes van de slapstick gemaakt. 

De groepen 5 t/m 8 maken onder be-

geleiding een nieuwsuitzending, zij 

hebben de vorm van het gesproken 

woord. Deze workshop zal ook in 2 

delen plaatsvinden. 

Ter afsluiting van het project zullen wij 

vrijdag 20 maart het resultaat van de 

workshops aan de kinderen laten zien. 

 

Doel van het project is dat onze leer-

lingen op een leuke wijze leren dat er 

veel verschillende vormen van  

communicatie zijn en dat al deze vor-

men ook belangrijk zijn om je goed uit 

te kunnen drukken.  

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 14, 10 maart 2015 

Jarigen vorige weekJarigen vorige weekJarigen vorige weekJarigen vorige week    

2 t/m 8 maart2 t/m 8 maart2 t/m 8 maart2 t/m 8 maart    
    

Steve Lohman (7) 

Sem Kaldenbach(10) 

Jarige deze weekJarige deze weekJarige deze weekJarige deze week    

9 t/m 15 maart9 t/m 15 maart9 t/m 15 maart9 t/m 15 maart    
    

Christian Chin (5) 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

16 t/m 22 maart16 t/m 22 maart16 t/m 22 maart16 t/m 22 maart    
    

Lemuel Magsino (9 jaar) 

Salih Tercan (9Jaar) 

Fleur Buitelaar (10 jaar) 

U komt toch ook op de thema U komt toch ook op de thema U komt toch ook op de thema U komt toch ook op de thema 

ouderavond van donderdag ouderavond van donderdag ouderavond van donderdag ouderavond van donderdag     

19 maart?!19 maart?!19 maart?!19 maart?!    

Inloop vanaf 19.30 uurInloop vanaf 19.30 uurInloop vanaf 19.30 uurInloop vanaf 19.30 uur    

Start thema’s 19.45 uurStart thema’s 19.45 uurStart thema’s 19.45 uurStart thema’s 19.45 uur    

Informele borrel om 21.15 uurInformele borrel om 21.15 uurInformele borrel om 21.15 uurInformele borrel om 21.15 uur    

Geef u snel op middels de Geef u snel op middels de Geef u snel op middels de Geef u snel op middels de linklinklinklink    in in in in 

de mail!de mail!de mail!de mail!    

Voetballers zoeken supporters! 
Woensdag 18 maart 

Meisjes groep 7/8  (veld 4a) 

13.15 uur 

13.45 uur 

14.00 uur 

Jongens 7/8  (veld7) 

15.00 uur 

15.15 uur 

16.00 uur 
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Komt Dat Zien 

Vrijdag 13 maart vindt de volgende Komt 

Dat Zien voorstelling plaats. Alle ouders en 

belangstellenden van de leerlingen uit groep 

1/2a en 5/6 zijn van harte welkom bij deze 

voorstelling. De deur van de zaal gaat open 

om 11.00 uur en om 11.15 uur start de voor-

stelling. Het thema van de voorstelling is: 

‘Uit de oude en nieuwe doos’. 

Afscheid juf Kitty 

Pasen 

De lente staat alweer voor de deur en zo ook het Paasfeest. Ook 

dit jaar gaan we dat weer met z’n allen vieren en wel op  

donderdag 2 april. Om dit allemaal goed te laten verlopen, is er 

een aantal dingen die u als ouder moet weten en vragen wij om 

helpende handen. 

Dit jaar is de paasdoos weer aan de beurt. De brief die daarover 

gaat, krijgen de kinderen op woensdag 18 maart mee. Zij zullen 

dan op vrijdag 20 maart in hun eigen klas een lootje trekken. 

Daarnaast gaan we dit jaar ook weer Palmpaasstokken maken. 

Iedere groep zal er met elkaar 3 gaan versieren en die zullen dan 

gegeven worden aan diegenen die door de klas worden  

uitgekozen. Dat kan bijvoorbeeld een eenzame opa/oma zijn of 

iemand die ziek is. 

Maar voordat we die stokken kunnen gaan versieren met de  

kinderen hebben wij een tweetal vragen: 

Wie zou er 15 palmpaasstokken kunnen maken voor ons?  

(de kosten kunnen uiteraard gedeclareerd worden). 

Wie zou er op woensdag  25 maart om 8.45 uur 

willen helpen met het versieren van de palmpaas-

stokken? 

U kunt dit doorgeven aan juf Sylvia 

(s.vanderlinde@bs-dewilgen.nl) of aan juf Simone 

(s.schroeder@bs-dewilgen.nl).  

Mochten er nog vragen zijn hierover, dan kunt u 

ook bij hen terecht. 

 

Op naar een mooi Paasfeest. 

De paascommissie. 

De krokusvakantie is net achter de rug en we kijken alweer naar de zomer uit. 

Ik kijk ook naar de zomer uit, maar de zomervakantie gaat voor mij héél erg 

lang duren. Het is mijn laatste schooljaar in groep 1/2. 

Ik blijf niet zitten en ga ook niet over naar groep 3, maar ik heb besloten dat 

het mooi is geweest, ik stop met werken. 

In 1971 stond ik op 19 jarige leeftijd voor mijn eerste kleutergroep, daarna zijn 

er nog vele andere gekomen en ook buiten het onderwijs heb ik vele jaren 

gewerkt. 

Er waren veel veranderingen in het onderwijs, maar waar het om gaat zijn de 

kinderen en die zijn eigenlijk niet veranderd, ze zijn nog steeds eerlijk,  

spontaan en vinden het heerlijk om te spelen en te leren. 

Ik zal de school, de collega’s, de kinderen en ouders zeker gaan missen !!!   

Maar het vooruitzicht om spontaan een Kets/ wandeltocht of een reisje te  

maken, te puzzelen, tuinieren of op de kleinkinderen te passen is wel heel erg 

aantrekkelijk. 

Ook lijkt het me leuk om af en toe nog eens op school te helpen, zo kan ik de 

kinderen nog een beetje volgen en contact met de collega’s hebben. 

Maar….. zover is het nog niet, de komende maanden wil ik nog even met  

plezier werken in groep 1/2b. 

Groep 1/2 

Het ‘nieuwe brengen’ in de groepen 1/2 heeft 

al veel rust opgeleverd. De start van de dag 

verloopt nu een stuk prettiger.  

Een enkele keer ontstaat er nog een rij in de 

kring voor de juf. In de rij staan leerlingen die 

de juf een hand willen geven én ouders die 

nog even een mededeling willen doen. Voor 

het handje geven mag de rij blijven. Voor al 

de praktische mededelingen (afspraken logo-

pedie, tandarts, ophalen oma, mee met 

vriendje etc.) ligt er nu buiten de klas een  

afspraken logboek. Dit voorkomt dat er 

wachttijden ontstaan.  

Wilt u iets met de juf delen dat niet in het  

logboek kan? Spreek de juf dan even na 

schooltijd aan. Zij maakt dan zeker tijd voor u. 
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Gezocht 

Gezocht: Nieuwe voorzitter ouderraad 

Na 7 jaar met veel plezier in de ouderraad te 

hebben gezeten is het tijd om andere zaken 

weer op te gaan pakken. Vanaf volgend 

schooljaar ga ik dan ook stoppen met het 

voorzitterschap van de ouderraad. We zijn 

dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

 

Bent u degene die het leuk vindt om  

activiteiten op school te organiseren,  

overzicht te hebben op de activiteiten, te 

sparren met de directie en MR en u actief in 

te zetten voor de school van uw kind? Dan is 

de functie van voorzitter wellicht wat voor u. 

Wilt u meer weten over de functie neem dan 

contact met me op: nrn2305@gmail.com 

 

Met vriendelijke groeten Nancy Rijns. 

Even voorstellen 

Schoolvakanties 

Voor de vroegboekers zijn hier alvast de data van de  

schoolvakanties voor schooljaar 2015-2016. Dit zijn alleen de 

basisweken. Later in het schooljaar, altijd na overleg en instem-

ming van de MR, ontvangt u het complete vakantierooster. Daar-

in zitten naast de basisweken ook nog extra vrije dagen, studie-

dagen en dergelijke. 

 

Vakanties 2015Vakanties 2015Vakanties 2015Vakanties 2015----2016201620162016    
 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2015 

Kerstvakantie 21 december t/m 01 januari 2016 

Voorjaarsvakantie 29 februari t/m 4 maart 2016 

Pasen  25 maart t/m 28 maart 

Meivakantie 25 april t/m 06 mei 2016 

Pinkstervakantie 16 mei 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016 

 

Hoi, ik ben Anna Sophie Koppelaar. Ik ben 19 jaar. Ik woon in  

Roelofarendsveen bij mijn ouders, ik kom elke stagedag met het open-

baar vervoer naar Hoofddorp. Sinds 10 februari loop ik stage in groep 

3/4 op De Wilgen. Elke dinsdag tot ongeveer de zomervakantie zal ik 

stagelopen in deze groep. Een paar keer ben ik er de hele week, net  

zoals deze week.                  

In september ben ik begonnen aan de pabo op de Hogeschool Leiden. 

Ik ben dus een eerstejaars student. Nu ben ik nog vooral bezig met alle 

kinderen leren kennen. Ik geef nu ongeveer twee lessen per stagedag 

en hoop zo steeds meer ervaring op te bouwen. Ik vind het tot nu toe 

een heel leuke studie en een leuke/gezellige stageklas en hoop dat het 

een leuke tijd gaat worden op De Wilgen!  

Trefwoord 

Het thema waar op dit moment in alle groepen aan gewerkt wordt is: 

Meedoen.  

Voor kinderen is het belangrijk dat ze de mogelijkheid hebben om deel te 

nemen aan de groep. Niet alle kinderen zoeken de groep even intensief 

op, maar geen enkel kind wil buiten de boot vallen. 

Meedoen is ook een belangrijk sleutelwoord in het optreden van Jezus. Hij 

heeft vaak oog voor mensen die om verschillende redenen niet mee mo-

gen doen. 

Tijdens het thema verdiepen de leerlingen zich in situaties waarin je niet 

mee kunt of mag doen. Ze brengen eigen ervaringen en gevoelens onder 

woorden en proberen zich te verplaatsen in de gevoelens en ervaringen 

van een ander. 


