
 

Dinsdag 16 juniDinsdag 16 juniDinsdag 16 juniDinsdag 16 juni    

Afsluitende OR en MR   

bijeenkomsten 
 

Donderdag 18 en dins-Donderdag 18 en dins-Donderdag 18 en dins-Donderdag 18 en dins-

dag  23 junidag  23 junidag  23 junidag  23 juni    

Gespreksmiddag- en 

avond 
 

Donderdag 18 juniDonderdag 18 juniDonderdag 18 juniDonderdag 18 juni    

Brief mee met indeling 

teamleden schooljaar  

2015-2016     

Vrijdag 19 juniVrijdag 19 juniVrijdag 19 juniVrijdag 19 juni    

Kennismaken op het VO 

(leerlingen groep 8) 
 

Maandag 22 juniMaandag 22 juniMaandag 22 juniMaandag 22 juni    

Manon afwezig  

(afronding studie) 

 

Vrijdag 26 juniVrijdag 26 juniVrijdag 26 juniVrijdag 26 juni    

Bedankochtend ouders 
 

Maandag 29 juni Maandag 29 juni Maandag 29 juni Maandag 29 juni     

Muscial groep 8 voor opa’s 

en oma’s  
 

Dinsdag 30 juniDinsdag 30 juniDinsdag 30 juniDinsdag 30 juni    

Laatste W&W 2014-2015 
 

Dinsdag 30 juniDinsdag 30 juniDinsdag 30 juniDinsdag 30 juni    

Afscheidsavond groep 8 

Agenda  

16 juni 

Overzicht jaarplanning 

Pagina 1 

Net als de afgelopen jaren ontvangt u 

aan het begin van volgend schooljaar 

een ouderkalender met daarin alle  

activiteiten die we gedurende het 

schooljaar op De Wilgen organiseren. 

Ook vindt u daarin de vakanties en vrije 

dagen terug. 

De planning van deze vakanties en vrije 

dagen zullen we hieronder (onder  

voorbehoud van wijzigingen) ook alvast 

vermelden. 

Hierbij is een korte toelichting nodig: 

Drie jaar geleden hebben we het  

continurooster ingevoerd. Dit beteken-

de ook dat alle groepen dezelfde 

schooltijden kregen en dus evenveel 

uren  naar school gingen. In de periode 

daarvoor had de onderbouw minder 

schooluren dan de bovenbouw. Om in 8 

jaar voldoende uren te draaien 

(minimaal 7520) hebben we de  

afgelopen jaren daarom meer (970 

uur) lesuren per schooljaar ingepland. 

Dit was nodig om alle leerlingen vol-

doende lestijd te geven. Vanaf vol-

gend jaar zullen we voor de meeste 

groepen terug gaan naar de verplichte 

940 uur per jaar. Alleen de leerlingen 

van groep  7 en 8 die in de onder-

bouw nog minder lesuren (910 per 

jaar) hebben gehad zullen dit jaar nog 

wel meer uren naar school gaan,  

zodat ook zij in 8 jaar minimaal 7520 

uur les hebben ontvangen. 

Heeft u nog vragen over bovenstaan-

de uitleg of onderstaand rooster, kom 

dan gerust even langs bij juf Manon! 

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 20, 16 juni 2015 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

15 t/m 21 juni15 t/m 21 juni15 t/m 21 juni15 t/m 21 juni    
    

Dean Dors (10) 

Pepijn Deen (7) 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

22 t/m 28 juni22 t/m 28 juni22 t/m 28 juni22 t/m 28 juni    
    

Felice Bouwer (6) 

Féline Neerincx (5) 

 

Studiedag (iedereen vrij) Donderdag 17 september  

Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 

Studiedag (iedereen vrij) Maandag 26 oktober (aansluitend aan de  vakantie) 

Kerstvakantie Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 

Vrije dag groep 1 t/m 61 t/m 61 t/m 61 t/m 6 Vrijdag 29 januari  

Vrije dag groep 1 t/m 61 t/m 61 t/m 61 t/m 6 Vrijdag 26 februari (vooraf aan de voorjaarsvakantie) 

Voorjaarsvakantie Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 

Pasen Vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 

Meivakantie Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei  

 (Dit is inclusief Koningsdag en Hemelvaartsdag) 

Pinkstervakantie Maandag 16 mei en dinsdag 17 mei 

 (Dit is inclusief personeelsdag Meer Primair) 

Vrije dagen groep 1 t/m 71 t/m 71 t/m 71 t/m 7 Woensdag 15 t/m vrijdag 17 juni 

 (Groep 8 is deze week vanaf dinsdag 14 juni op kamp) 

Zomervakantie Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 



Pagina 2 

 

 

 

 

 

 

Schoonmaakmiddag 

Wennen in groep 3 

Als je oudste kleuter bent en na de zomervakantie naar 

groep 3 gaat, is dat natuurlijk heel spannend. Daarom is 

het bij ons op school een goede gewoonte om voor de 

vakantie alvast een uurtje te komen wennen in groep 3. 

Dat gaat maandag 29 juni gebeuren!  

’s Morgens zullen de kleuters een uurtje naar hun nieu-

we klas en juf gaan, waar ze al een beetje mogen ‘ruiken’ 

aan wat we na de vakantie allemaal gaan doen.   

Het is ook een goede gewoonte om alvast een kijkje te 

nemen in de grote gymzaal, waar na de vakantie  

gegymd zal worden. Daarom zullen de oudste kleuters 

op dinsdag 30 juni gaan gymmen bij meester Ricardo. 

Het is wel Djn als ze dan een rugzak met een gymbroek 

en shirt meenemen. Daar doen we dan de gymschoe-

nen bij die al op school zijn.  

Afscheid teamleden 

Het einde van het schooljaar nadert snel. Dat  

betekent dat ook het afscheid van juf Kitty en juf  

Manon naderbij komt. Zij zullen op de manier die bij 

hen past afscheid nemen van de leerlingen en hun  

collega’s.  

 

We willen ook u als ouders in de gelegenheid stellen 

om afscheid te nemen van juf Kitty en Juf Manon.  

We nodigen u daarom van harte uit om donder-We nodigen u daarom van harte uit om donder-We nodigen u daarom van harte uit om donder-We nodigen u daarom van harte uit om donder-

dag 2 juli na schooltijd van 15.00 dag 2 juli na schooltijd van 15.00 dag 2 juli na schooltijd van 15.00 dag 2 juli na schooltijd van 15.00 ----    15.45 uur op 15.45 uur op 15.45 uur op 15.45 uur op 

het schoolplein (we gaan uit van mooi weer) wat het schoolplein (we gaan uit van mooi weer) wat het schoolplein (we gaan uit van mooi weer) wat het schoolplein (we gaan uit van mooi weer) wat 

met ons te komen drinken en eten. met ons te komen drinken en eten. met ons te komen drinken en eten. met ons te komen drinken en eten. Juf Kitty en juf 

Manon stellen allebei prijs op een informeel samen-

zijn, er zal dus geen gelegenheid zijn voor  

toespraken of acts….  

Ook aan het eind van dit schooljaar willen we heel 

graag de klassen en materialen fris en schoon achterla-

ten voor de zomervakantie, zodat we in augustus een 

frisse start hebben. 

We vragen dan ook vele handen die ons willen We vragen dan ook vele handen die ons willen We vragen dan ook vele handen die ons willen We vragen dan ook vele handen die ons willen     

helpen om op woensdagmiddag 1 juli van helpen om op woensdagmiddag 1 juli van helpen om op woensdagmiddag 1 juli van helpen om op woensdagmiddag 1 juli van     

13.00 13.00 13.00 13.00 ----    15.00 uur de klassen schoon te maken.15.00 uur de klassen schoon te maken.15.00 uur de klassen schoon te maken.15.00 uur de klassen schoon te maken.    

Zet u uw naam op de intekenlijst bij de klassendeur?! 

Een mailtje naar de leerkracht kan natuurlijk ook. 

Het is Djn als u zelf een emmer en wat sopdoeken mee 

wilt nemen. 

Alvast heel hartelijk dank!Alvast heel hartelijk dank!Alvast heel hartelijk dank!Alvast heel hartelijk dank!    

Welkom 

We willen graag Evani Verschuuren van harte  

welkom heten. Evani wordt a.s. zaterdag 20 juni  

4 jaar en zal de laatste weken van dit schooljaar nog 

gezellig naar school komen. Zij start in de groep van 

juf Miranda en juf Kitty. 

Wij wensen Evani en haar ouders een heel Djne 

schooltijd op De Wilgen. 

Na de zomervakantie zullen er een groot aantal 

nieuwe leerlingen bij ons starten vanwege een 

overstap, verhuizing en 4 jaar geworden.  

Een aankondiging hiervan vindt u in de laatste  

Willeke en Wil van 30 juni.  

Sportdag in beeld 

Meer foto’s van de sport-Meer foto’s van de sport-Meer foto’s van de sport-Meer foto’s van de sport-

dag vindt u binnenkort dag vindt u binnenkort dag vindt u binnenkort dag vindt u binnenkort 

op de website van De op de website van De op de website van De op de website van De 

Wilgen:Wilgen:Wilgen:Wilgen:    

www.bswww.bswww.bswww.bs----dewilgen.nldewilgen.nldewilgen.nldewilgen.nl    

Geachte ouders,  

Op alle scholen van Meer Primair zal 

in de loop van deze week de formatie 

voor het nieuwe schooljaar bekend 

worden gemaakt, zo ook op De  

Wilgen. Door omstandigheden is de 

benoemingsprocedure voor een 

nieuwe directeur vertraagd en  

kunnen we u daar op dit moment 

helaas nog niet over informeren. De 

benoemingsadviescommissie (BAC), 

bestaande uit een vertegenwoordi-

ging vanuit het bestuur, het  

personeel en de medezeggenschaps-

raad, volgt in deze een zorgvuldig 

traject. Wij hebben er vertrouwen in 

u in de loop van de volgende week 

verdere mededelingen te kunnen 

doen.  Met vriendelijke groet,  

Namens het College van bestuur,  

Mevr. M.A.M. Vendel 
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Vakantiebieb (www.vakantiebieb.nl) 

Avondvierdaagse 

Afgelopen week hebben 64 leerlingen van De Wilgen hun  

beste beentje voorgezet tijdens de avondvierdaagse. In de  

laatste 6 jaar was het aantal kinderen dat deelnam nog nooit zo 

hoog. Leuk om te zien dat de avondvierdaagse steeds meer 

gaat leven. Dit jaar was het thema  vanuit de organisatie “Ik 

loop op water en fruit”, om zo een gezonde levensstijl te  

promoten. De ouderraad heeft daar ook rekening mee  

gehouden en zo kregen alle leerlingen op de dinsdag een  

appel, gesponsord door Smits Traiteur GroenteSmits Traiteur GroenteSmits Traiteur GroenteSmits Traiteur Groente----    en en en en 

Fruitspeciaalzaak.Fruitspeciaalzaak.Fruitspeciaalzaak.Fruitspeciaalzaak.        
Op de donderdag was er een lekkere ontbijtkoek en bij de  

Dnish een ijsje gesponsord door Albert Heijn XL. 

Alle sponsoren hartelijk bedankt en alle kinderen, meelopende 

ouders en de ouders van de limonade posten bedankt voor de 

gezellige avonden! 

Vanaf 1 juli kunnen alle leerlingen zich weer  

inschrijven voor de jeugdsportpas.  

De leerlingen krijgen deze week de Myer mee. 

Vrijdag 12 juni werd alle oude kleding weer opgehaald door 

de organisatie Bag2School. In totaal hebben we 615 kilo  

kleding ingezameld; dat is goed voor een bedrag van  

€ 184,50. Een mooi bedrag voor een draadloze microfoon. 

Volgend jaar zal deze actie weer gehouden worden en  

hopen we op een mooi bedrag voor het verder opknappen 

van het speelplein. 


