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Maandagmorgen 18 augustus. Na een 

zonnige zomervakantie start de eerste 

schooldag met onstuimig weer. Binnen-

in school is hier gelukkig niets van te 

merken. In alle groepen is op een rustige 

manier het nieuwe schooljaar gestart. 

Weer even wennen aan elkaar, verhalen 

uitwisselen en de eerste werkjes alweer 

gemaakt. 

Bij de start van het schooljaar willen we 

alvast vertellen dat er drie zaken op De 

Wilgen een wat grotere verandering 

hebben ondergaan. Het eerste heeft te 

maken met de Willeke en Wil die u nu 

voor u heeft liggen (of die u op een mo-

biel device leest). 

Na de invoering van de mailmogelijk-

heid in ParnasSys is de informatiestroom 

voor in de nieuwsbrief minder gewor-

den. Oproepen voor hulp gaan nu 

rechtstreeks via de leerkrachten en infor-

matie over de groepen las u al eerder via 

de klassenpagina van de website. We 

zullen daarom de Willeke en Wil dit jaar 

niet wekelijks, maar 1 keer per 2 weken 

laten verschijnen. Ook zal de Willeke en 

Wil niet meer op papier gaan verschij-

nen, maar alleen nog maar via de mail 

worden verstuurd. We merken dat de 

papieren versie steeds minder gelezen 

wordt en vanuit ons duurzame ge-

dachtengoed vinden we het dan beter 

om minder te printen. En eerlijk is eer-

lijk het levert ook een besparing op…. 

 

In alle groepen zal de inhoud van de 

Willeke en Wil doorgenomen worden 

middels het projecteren van de Willeke 

en Wil op de digitale schoolborden en 

ook zal er in alle klassen nog wel een 

papieren versie hangen. 

 

Dit jaar gaan we starten met het aan-

bieden van Engels in de hele basis-

school. We starten hiermee in de groe-

pen 1/2. Volgend jaar komt groep 3 

daarbij en zo zal over een paar jaar elke 

groep Engelse les krijgen. 

  

De laatste verandering heeft te maken 

met het expressieaanbod dat wij als 

school dit jaar gaan geven. Meer  

hierover vindt u op de achterzijde van 

deze Willeke en Wil. 

 

Tenslotte wensen we u en uw kinderen 

een heel ;jn schooljaar toe! 

Schooljaar 2014-2015  
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Welkom 

We willen al onze nieuwe leerlingen en 

hun ouders van harte welkom heten. 

In groep 1/2a starten vandaag: Thijmen 

Burggraaf, Christian Chin, Féline 

Neerincx en Brandon Tiber.  

Groep 1/2b wordt vanaf vandaag  

aangevuld met: Grace Mc. Loughlin, 

Sam Portegijs, Grisha Martinez y Uridia-

les en Lauren Ploegman.   

Groep 5 heeft versterking gekregen van 

Cheri Ann en Dave. We wensen jullie 

een ;jne schooltijd op De Wilgen! 

Vrijdag 1 augustus is juf Marjolijn 

oma geworden. Haar prachtige 

kleindochter heeft de naam 

Bente gekregen! 

Agenda WijzigingAgenda WijzigingAgenda WijzigingAgenda Wijziging    

De eerste thema ouder-

avond met als onderwerp 

de  Kanjertraining wordt 

verschoven van dinsdag 21 

oktober naar donderdag 

30 oktober. 

De uitnodiging volgt! 
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Gymrooster 

Alle groepen 3 t/m 8 krijgen dit jaar twee lessen van 

meester Ricardo. Alle lessen zijn in de Amazone. Morgen 

starten de lessen al, dus denkt u aan het meegeven van 

gymkleding?! 

 

Het rooster is als volgt: 

Dinsdagen: 

08.30 – 09.15 uur groep 7   

09.15 – 10.00 uur groep 5/6  

10.00 – 10.45 uur groep 8  

11.00 – 11.45 uur groep 3/4  

(groep 7 gaat ‘s morgens zelfstandig naar de Amazone) 

 

Vrijdagen: 

08.30 – 09.15 uur groep 8   

09.15 – 10.00 uur groep 5/6  

10.00 – 10.45 uur groep 7  

11.00 – 11.45 uur groep 3/4  

(groep 8 gaat ‘s morgens zelfstandig naar de Amazone) 

Expressielessen 

In de voorgaande jaren werden het handvaardig-

heidscircuit en de technieklessen schoolbreed  

gedaan en de andere vakken als tekenen en muziek 

werden per klas aangeboden.  

Komend jaar gaan we deze vakken voor de groepen 

3 t/m 8 clusteren op de donderdagmiddagen en  

zullen de vakken ook gegeven worden door de 

groepsleerkrachten die veel aIniteit hebben met 

het vak. 

De lessen zullen gegeven worden in cyclussen van 3 

weken. De clusters zijn tekenen/dramatische  

vorming (gegeven door juf Denise), muziek/;loso;e 

(gegeven door juf Nicolette) en handvaardigheid/

techniek (gegeven door juf Sylvia). Drie weken achter 

elkaar krijgen de leerlingen op donderdagmiddag les 

in eenzelfde cluster. Na de drie weken starten ze in 

een volgend cluster en krijgen ze ook een andere 

leerkracht.  

Aanstaande donderdag start de eerste cyclus. 

Ik ben Ricardo Berkhout, 22 jaar oud en geboren en getogen in Hoofddorp. Ik groeide op 

in Toolenburg waar ik vaak met mijn vrienden op het trapveldje en speelpleintje naast de 

deur te vinden was. De passie voor sport en bewegen is mij dan ook met de paplepel 

ingegoten. Via de Vredeburg en de KSH was de Academie voor Lichamelijke Opvoeding 

in Amsterdam dan ook een logische vervolgstap. Tijdens mijn eindstage vorig jaar bij 

basisschool de Bosrank kwam basisschool de Wilgen op mijn pad. Ik ben blij dat ik de 

mogelijkheid krijg om ook dit jaar weer in mijn favoriete werkomgeving te staan, namelijk 

de gymzaal. Ook ben ik op andere plekken te vinden dan de gymzaal, namelijk bij ver-

schillende sportverenigingen en het nieuwe Sportcomplex Koning Willem Alexander. 

Wanneer er vragen zijn over sport, bewegen of andere zaken spreek me gerust aan op de 

dinsdag en/of vrijdag.      Met vriendelijke en sportieve groet,   Ricardo Berkhout 

 

Hallo! Ik ben Denise Couzijn. Ik ben 23 jaar oud en kom uit Hoofddorp.  Voor sommigen op De Wilgen 

ben ik geen nieuw gezicht meer. Twee jaar geleden heb ik mijn lio-stage, eindstage voor de PABO,  

gelopen op De Wilgen in groep 1/2. Daarna heb ik anderhalf jaar ingevallen op verschillende scholen 

binnen de stichting.  

Afgelopen half jaar heb ik een mooie reis gemaakt naar Australië,  Nieuw-Zeeland en Azië.  

Dit schooljaar sta ik naast Marjolijn in groep 3/4 en één dag in groep 1/2 van José.  Daarnaast zal ik ook 

op de maandag en dinsdag in de andere groepen staan.  Jullie zullen me dus overal in de school zien 

lopen. Ik heb er weer zin in en ik hoop dat we een mooi schooljaar tegemoet gaan met z'n allen!  

 

Graag stel ik mij aan u voor! 

Mijn naam is Annette van Buggenum-Malipaard en ben samen met mijn man, zoontje Jens en 

hond Neo woonachtig in Hoofddorp. Na een jaar genoten te hebben van ons kersverse gezin is 

het weer tijd om de handen uit de mouwen te steken. Vol enthousiasme ga ik daarom dit 

schooljaar  graag aan de slag op De wilgen als de ‘nieuwe juf Els’. Daar zal ik de leerkrachten  

ondersteunen en  individueel en in groepjes werken met kinderen.   

Tijdens mijn werkende leven heb ik altijd met veel plezier kinderen van verschillende leeftijdsca-

tegorieën  begeleid. Ook ben ik enkele jaren werkzaam geweest als leerkracht in het speciaal 

basisonderwijs.  Daarin heb ik altijd genoten van de eigenheid van kinderen en vind ik een goe-

de mix van lachen en hard werken heel belangrijk.  

In mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met de verzorging van ons zoontje en wandel ik graag 

met ons hondje. Ook speel ik graag een stevig potje badminton.  

 

Kennismaken met….. 


