
 

Dinsdag 16 decemberDinsdag 16 decemberDinsdag 16 decemberDinsdag 16 december    

Informatie avond VO 

Ouders groep 8 

 

Vrijdag 19 decemberVrijdag 19 decemberVrijdag 19 decemberVrijdag 19 december    

Speelgoedochtend  

groepen 1/2 en groep 3 

(voor groep 3 laatste keer) 

 

Maandag 22 decemberMaandag 22 decemberMaandag 22 decemberMaandag 22 december    

Schoolbasketbaltoernooi 

 

Maandag 22 december Maandag 22 december Maandag 22 december Maandag 22 december     

t/m vrijdag 2 januari t/m vrijdag 2 januari t/m vrijdag 2 januari t/m vrijdag 2 januari     

Kerstvakantie 
 

Maandag 5 januariMaandag 5 januariMaandag 5 januariMaandag 5 januari    

Juf José vrij,  

juf Denise in groep 1/2a 

 

Woensdag 7 januariWoensdag 7 januariWoensdag 7 januariWoensdag 7 januari    

Hoofdluiscontrole 
 

Dinsdag 13 januariDinsdag 13 januariDinsdag 13 januariDinsdag 13 januari    

Volgende W&W 

Agenda  

16 december 

Welkom 
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Dit keer de kolom ‘Welkom’ maar eens 

als hoofdartikel. Er zijn namelijk veel 

nieuwe leerlingen en hun ouders van 

harte welkom te heten! 

Owen Demmink is 10 december 4 jaar 

geworden, Xavier Requerme is 14  

december jarig geweest, Jaylyne van den 

Berg wordt 20 december 4 jaar en Feline 

Piet (zusje van Tijn uit groep 1/2b) op  

4 januari. Zij komen allemaal in groep 

1/2a bij juf Denise en juf José.  

Ook in groep 1/2b komen er nieuwe 

leerlingen bij: Joep Calten (broertje van 

Elise uit groep 1/2a) wordt 29 decem-

ber 4 jaar. Daarnaast zal na de kerst-

vakantie Parsa Garacheh starten. Parsa 

is verhuisd naar Toolenburg en start na 

de kerstvakantie in groep 1/2b. 

We wensen jullie en jullie ouders alle-

maal een heel Ejne tijd op De Wilgen! 

 

We zijn heel blij met deze goede in-

stroom in onze onderbouw. Wel zullen 

we een aantal kleine organisatorische 

wijzigingen aan gaan brengen (zie 

hiervoor de achterzijde van de W&W). 

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 10, 16 december 2014 

Jarigen na de vakantieJarigen na de vakantieJarigen na de vakantieJarigen na de vakantie    

5 t/m 11 januari5 t/m 11 januari5 t/m 11 januari5 t/m 11 januari    
    

Dylan Chang (12) 

Kaylee Klomp (5) 

 

Jarigen in de kerstvakantieJarigen in de kerstvakantieJarigen in de kerstvakantieJarigen in de kerstvakantie    

22 december t/m 4 januari22 december t/m 4 januari22 december t/m 4 januari22 december t/m 4 januari    
    

Maaike Burggraaf (8) 

Senna Nieuwenhuyse (6) 

 

Kerst agenda 

Woensdag 17 december
Woensdag 17 december
Woensdag 17 december
Woensdag 17 december    

Kerststukjes maken  
(zelf spullen meenemen) 

 
Woensdag 17 december
Woensdag 17 december
Woensdag 17 december
Woensdag 17 december    
Bord, beker, bestek en een 
glazen potje meenemen  

(in een plastic tas  
voorzien van naam)  

    
Donderdag 13 december
Donderdag 13 december
Donderdag 13 december
Donderdag 13 december    

Kerstviering 
(onder schooltijd) 

 
Donderdag 18 december
Donderdag 18 december
Donderdag 18 december
Donderdag 18 december    Kerstdiner 17.30 - 18.30 uur 
Deur open om 17.15 uur 

Kerstmuziek met drankje op 
schoolplein 

18.30 - 19.00 uur 
 

Vrijdag 19 december
Vrijdag 19 december
Vrijdag 19 december
Vrijdag 19 december    

Kerstversiering opruimen 
8.30 uur 

Jarige deze weekJarige deze weekJarige deze weekJarige deze week    

15 t/m 21 december15 t/m 21 december15 t/m 21 december15 t/m 21 december    

    

Meester Ricardo 

Fijne feestdagen 

We wensen al onze We wensen al onze We wensen al onze We wensen al onze     

leerlingen en hun leerlingen en hun leerlingen en hun leerlingen en hun     

ouders/verzorgers een ouders/verzorgers een ouders/verzorgers een ouders/verzorgers een 

heel Ejne Kerst, een mooi heel Ejne Kerst, een mooi heel Ejne Kerst, een mooi heel Ejne Kerst, een mooi 

uiteinde van 2014 en een uiteinde van 2014 en een uiteinde van 2014 en een uiteinde van 2014 en een 

goede start in 2015!goede start in 2015!goede start in 2015!goede start in 2015!    
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Schoolbasketbal 

In de kerstvakantie vindt het schoolbasket-

baltoernooi plaats. Als De Wilgen zullen we 

dit jaar deelnemen met 2 teams. Beide teams 

spelen op maandagmiddag 22 december. 

Alle wedstrijden worden gehouden in de 

Fanny Blankers Koenhal. De teams hopen 

natuurlijk op veel publiek! 

Groep 5/6 speelt op maandag om 14.00 uur, 

14.30 uur, 15.15 uur en 15.30 uur. 

Groep 7/8 speelt dezelfde dag om 13.45 uur, 

14.15 uur en 15.00 uur. 

We wensen de twee teams alvast heel veel 

spelplezier. 

De goede instroom in de onderbouw leidt ertoe dat 

we organisatorisch een aantal zaken na de kerst-

vakantie anders willen gaan aanpakken. Dit heeft voor-

al te maken met de breng- en haalmomenten.  

Veel leerlingen betekent namelijk ook veel ouders met 

soms nog kleine broertjes en zusjes, dus een erg volle 

klas. We vragen u daarom om het moment van af-

scheid nemen korter te gaan maken. De juf zal in plaats 

van bij de deur te staan, in de kring zitten. Bij binnen-

komst geven de leerlingen de juf een hand, gaan op 

hun plek in de kring zitten en nemen direct afscheid 

van papa en/of mama. Op die manier zal het  

‘s morgens overzichtelijker en rustiger zijn in de klas. 

Ook ‘s middags bij het uitgaan op het plein brengen 

we een verandering aan. De juHen gaan met de groep 

naar een vaste plek op het plein. Pas als de juf gezien 

heeft dat een ouder (of diegene die op komt halen) 

aanwezig is, zal zij het betreHende kind een seintje  

geven dat het naar huis kan gaan. Dit geeft ons een 

beter inzicht dat alle leerlingen veilig naar huis gaan. 

Wilt u de juf spreken? Wacht dan even tot alle leer-

lingen het seintje gehad hebben. 

Misschien bent u ook benieuwd hoe het gaat in de 

groep als niet alle ouders in de klas zijn? In februari  

zullen we daarvoor kijkmomenten introduceren! 

Meer informatie hierover volgt.  

Groepen 1/2 

Vol verwachting…. 

Vol verwachting klopt ons hart, vol verwachting kijken ook deze 

leerlingen uit naar de komst van Sinterklaas. Wederom een prach-

tige foto van onze schoolfotografen. 

Alle foto’s van het sinterklaasfeest (en alle voorgaande activitei-

ten) zijn terug te zien op de website, www.bs-dewilgen.nl. 

Binnenkort komen hier nog luchtfoto’s bij van de intocht!! 

Met dank aan de moeder van Oscar en 

Laura, ontvangen vandaag alle leerlingen 

een klein notitieblokje. Deze boekjes waren 

op het bedrijf ‘afgeschreven’, maar wij gaan 

ervan uit dat onze leerlingen er nog heel 

blij mee zijn. Ook hebben we nieuwe voet-

ballen ontvangen!! 

Sport in de vakantie 


