
 

Woensdag 14 januariWoensdag 14 januariWoensdag 14 januariWoensdag 14 januari    

 Kanjertraining team 

13.00 - 20.00 uur 

 

Maandag 19, dinsdag 20 Maandag 19, dinsdag 20 Maandag 19, dinsdag 20 Maandag 19, dinsdag 20 

en woensdag 21 januarien woensdag 21 januarien woensdag 21 januarien woensdag 21 januari    

Adviesgesprekken groep 8 
 

Dinsdag 20 en woensdag Dinsdag 20 en woensdag Dinsdag 20 en woensdag Dinsdag 20 en woensdag 

21 januari21 januari21 januari21 januari    

Manon afwezig  

Directeuren tweedaagse  

Meer Primair 
 

Dinsdag 20 januariDinsdag 20 januariDinsdag 20 januariDinsdag 20 januari    

OR vergadering 
 

Vrijdag 23 januariVrijdag 23 januariVrijdag 23 januariVrijdag 23 januari    

Manon afwezig studie 

 

Dinsdag 27 januariDinsdag 27 januariDinsdag 27 januariDinsdag 27 januari    

Volgende W&W 

Agenda  

13 januari 

Nieuwe rekenmethode 
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Reeds vorig schooljaar zijn we gestart 

met de oriëntatie op een nieuwe reken-

methode. Na ook in dit schooljaar nog 

methodes bekeken en uitgeprobeerd te 

hebben, is enige tijd geleden de knoop 

doorgehakt; we hebben gekozen voor 

Wereld In Getallen 4 (WIG 4). Dit is de 

vernieuwde versie van de methode die 

we op dit moment al jarenlang  

gebruiken. 

 

We hebben besloten om de overstap 

halverwege het schooljaar te laten 

plaatsvinden. Het niveau van de aange-

boden leerstof is in de nieuwe methode 

hoger dan in de huidige methode.  

Omdat de huidige leerkrachten de  

leerlingen goed kennen en precies  

weten wat de ontwikkelingsmogelijk-

heden van de leerlingen zijn, vinden wij 

het een groot voordeel om nu over te 

stappen. Ook zijn er in december al  

speciale instaptoetsen gemaakt, zodat 

de leerkrachten eventuele hiaten in de 

leerstof al in kunnen schatten en hun 

lesprogramma erop aan kunnen passen. 

Een nadeel is dat de beoordeling in de 

nieuwe methode ook strenger is  

geworden en het dus mogelijk is dat 

uw zoon of dochter thuis gaat komen 

met lagere toetsresultaten dan u  

gewend was. U  mag ervan uitgaan dat 

als er reden voor zorg is, de leerkracht 

contact met u opneemt. 

 

Wat biedt de nieuwe methode ons? 

De nieuwe WIG is een methode met 

veel di9erentiatiemogelijkheden waar-

door zowel de leerling die verlengde 

leertijd nodig heeft, als de leerling die 

extra uitdaging behoeft in de methode 

voldoende stof aangeboden krijgt. 

Voor de eerste groep is er een 

‘bijwerkboek’ terwijl er voor de tweede 

groep een ‘pluswerkboek’ beschikbaar 

is. Daarnaast wordt er binnen de  

methode meer gebruik gemaakt van 

software. Dit is niet meer extra, maar 

een wezenlijk onderdeel van de week-

taak. De methode voldoet aan alle 

kerndoelen voor het rekenonderwijs en 

sluit ook aan bij de vernieuwde CITO-

toetsen. 

 

De leerlingen in groep 3 zijn sinds  

vorige week gestart in hun nieuwe 

werkboeken. De groepen 4 t/m 7  

starten ermee op het moment dat zij 

deel A hebben afgerond. Voor groep 8  

hebben we ervoor gekozen om het 

schooljaar af te maken met de oude 

methode. 

 

Heeft u nog vragen over de nieuwe 

rekenmethode, dan kunt u altijd  

terecht bij de leerkracht van uw kind of 

bij juf Christianne, de coördinator  

leerlingenzorg. 

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 11, 13 januari 2015 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

19 t/m 25 januari19 t/m 25 januari19 t/m 25 januari19 t/m 25 januari    
    

Sam Alle Mohammad (12) 

Lizzie van Amerongen (6) 

 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

12 t/m 18 januari12 t/m 18 januari12 t/m 18 januari12 t/m 18 januari    

    

Valentijn van Koperen (6) 
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CITO toetsen 

De komende weken zullen er in alle groepen weer CITO 

toetsen worden afgenomen. De resultaten van deze  

toetsen worden door ons gebruikt om te kunnen  

analyseren welke stof door de leerlingen al beheerst wordt 

en waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. 

Ook volgen we op deze manier of de leerlingen een  

evenwichtige ontwikkeling doormaken.  

De resultaten van de toetsen zullen tijdens de  

gespreksavonden op 12 of 17 februari met u gedeeld  

worden.  

Beste ouders, 

 

Via deze weg wil ik namens de verkeerscommissie van De Wilgen iedereen een verkeersveilig 2015 toewensen! 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het op en rondom De Wilgen veilig wordt voor iedereen die zich voort-

beweegt per benenwagen, Iets of, indien nodig, per auto. 

 

Daarmee kom ik op het volgende punt.  

Een aantal leerlingen wordt gebracht met de auto. In sommige gevallen kan dit niet anders, maar we willen  

eigenlijk dat zo veel mogelijk leerlingen lopend of met de Iets naar school komen. Goed voor de gezondheid, 

maar ook zeker voor de verkeersveiligheid rondom De Wilgen.  

We verzoeken nogmaals uw auto niet op de weg voor de school neer te zetten. Niet om te parkeren, maar ook 

niet om uw kind(eren) af te zetten.  Dit levert in beide gevallen erg verkeersonveilige momenten op. Kinderen die 

op de Iets komen, moeten nu om de auto’s heen manoeuvreren, wat voor de verkeersveiligheid niet bevorderlijk 

is. 

Dus ouders, moet u onverhoopt uw kind met de auto brengen, zet dan de auto niet voor de school neer, maar 

zet deze in de daarvoor bestemde parkeervakken. 

 

Mocht u als ouder merken dat andere ouders een verkeersonveilige situatie creëren, spreek ze daar dan gerust op 

aan. Het gaat tenslotte om de verkeersveiligheid van alle kinderen, ook die van u. U kunt dan samen met het 

team en de leden van de verkeerscommissie er voor zorgen dat het veilig wordt op en rondom de school. We 

doen het met z’n allen! 

 

Namens de verkeerscommissie van De Wilgen, Fred Rijns 

Samen voor de veiligheid! 

Welkom 

We kunnen in deze Willeke en Wil opnieuw  

8 leerlingen welkom heten op De Wilgen. 

Allereerst zijn maandag 5 januari Steve en Mike 

Lohman begonnen bij ons op De Wilgen. Steve zit 

in groep 4 bij juf Marjolijn en juf Denise en Mike is 

gestart in groep 5 bij juf Simone en juf Nicolette. 

 

Gisteren op 12 januari zijn Quincy Dors, het broer-

tje van Dean uit groep 6 en Jasmijn Lek beiden 4 

jaar geworden. Zij starten allebei in groep 1/2a bij 

juf José en juf Denise.  

 

Tenslotte zijn gisteren  Fardeen, Celina, Zaheera en 

Rehan Jarmohamed bij ons op school gekomen. 

Fardeen zit in groep 8 en Celina in groep 7, beiden 

bij juf Julia en juf Sylvia. Zaheera zit in groep 4 en 

Rehan in groep 3, beiden bij juf Marjolijn en juf 

Denise.  

 

We hopen dat jullie je allemaal snel thuis zullen 

voelen bij ons op De Wilgen en wensen jullie en 

jullie ouders een heel Ijne tijd toe bij ons. 

GezochtGezochtGezochtGezocht    
De biebcrew zoekt uitbreiding 

van haar team. 

Werkzaamheden in wisselende 

diensten op maandag of vrijdag-

morgen van 8.45 - 9.30 uur. 

Meer informatie: 

Marlies Pei9er 

m.pei9er@quicknet.nl 

De gevonden voor-

werpen en restanten 

kerstdiner (servies) 

liggen op het podium. 

Kijkt u ook even! 
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In de kerstvakantie zijn twee teams van De Wilgen heel sportief bezig geweest tijdens het schoolbasketbal  

toernooi. In de sporthal van Het Spectrum hebben zij meerdere wedstrijden gespeeld tegen teams van andere 

scholen. Onder toeziend oog van publiek op de tribune en met goede coaches voor de wissels en tactiek  

hebben ze hun beste beentjes voorgezet. Meerdere keren is er gescoord in die toch maar kleine en hoog  

hangende basket. 

Schoolbasketbal 

Schoolvoetbal 2015 

Het is nog niet zover, maar het schoolvoetbaltoernooi komt er aan. Wij hopen uiteraard op vele enthousiaste 

kinderen van De Wilgen die mee willen doen. Het schoolvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de school-

voetbalcommissie en vindt plaats op de velden van S.V. Overbos in Hoofddorp. 

 

Het toernooi wordt gehouden op de volgende data: 

Poule wedstrijden jongens 7/8 + wedstrijden meisjes 3/4   woensdag 18 maart 

Poule wedstrijden meisjes 7/8 + wedstrijden jongens 3/4   woensdag 25 maart 

Wedstrijden jongens en meisjes groep 5/6    woensdag 08 april 

Finale ronde jongens/meisjes 7/8 + mix 7/8    woensdag 15 april 

Uitwijkdatum 1       woensdag 22 april 

Uitwijkdatum 2       woensdag 29 april 

 

Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen.  

De jongens van groep 7/8 spelen de wedstrijden met 11-tallen. 

Alle andere teams met 7-tallen. 

 

Er zijn, zoals bij iedere buitenschoolse sportactiviteit, ouders nodig die een groepje kinderen begeleiden en 

aanmoedigen. Zijn er niet voldoende begeleiders, dan kunnen de kinderen niet meedoen. Dat zou natuurlijk 

jammer zijn! Ook zijn we ieder jaar verplicht een scheidsrechter te leveren. Het gaat om 3 wedstrijden Ook zijn we ieder jaar verplicht een scheidsrechter te leveren. Het gaat om 3 wedstrijden Ook zijn we ieder jaar verplicht een scheidsrechter te leveren. Het gaat om 3 wedstrijden Ook zijn we ieder jaar verplicht een scheidsrechter te leveren. Het gaat om 3 wedstrijden 

van ongeveer 15 minuten waarvan de exacte datum en tijd nog volgt.van ongeveer 15 minuten waarvan de exacte datum en tijd nog volgt.van ongeveer 15 minuten waarvan de exacte datum en tijd nog volgt.van ongeveer 15 minuten waarvan de exacte datum en tijd nog volgt.    

Vorig jaar heeft helaas geen enkele ouder zich gemeld hiervoor. Wanneer we dit jaar geen scheidsrechter  

kunnen leveren mag de hele school NIET meedoen. Dus enthousiaste vaders, moeders, ooms, tantes, oudere 

broers & zussen kunnen zich hiervoor aanmelden.  

 

Iedereen kan zich aanmelden (meespelen, begeleiden en scheidsrechters) via deze link of rechtstreeks op de 

website onder het kopje ‘inschrijven’. Dit kan tot en met woensdag 21 januari . 

 

De OR 


