
 

Dinsdag 19 meiDinsdag 19 meiDinsdag 19 meiDinsdag 19 mei    

OR vergadering 
 

Woensdag 20 meiWoensdag 20 meiWoensdag 20 meiWoensdag 20 mei    

Open ochtend 

9.00 - 11.30 uur 
    

Woensdag 20 meiWoensdag 20 meiWoensdag 20 meiWoensdag 20 mei    

MR vergadering 
 

Donderdag 21 meiDonderdag 21 meiDonderdag 21 meiDonderdag 21 mei    

Betrokkenenbijeenkomst 

De Duurzame Wilg 

Maandag 25 tot en met Maandag 25 tot en met Maandag 25 tot en met Maandag 25 tot en met 

woensdag 27 meiwoensdag 27 meiwoensdag 27 meiwoensdag 27 mei    

Alle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrij    

(Pinksterweekend en  

Personeelsdag  

Meer Primair) 
 

Vrijdag 29 meiVrijdag 29 meiVrijdag 29 meiVrijdag 29 mei    

Speelgoedochtend 1/2 
 

Dinsdag 2 juniDinsdag 2 juniDinsdag 2 juniDinsdag 2 juni    

NME tocht groep 3/4 
 

Dinsdag 2 juniDinsdag 2 juniDinsdag 2 juniDinsdag 2 juni    

Volgende W&W 
 

Woensdag 3 juniWoensdag 3 juniWoensdag 3 juniWoensdag 3 juni    

Hoofdluiscontrole 
 

Vrijdag 5 juniVrijdag 5 juniVrijdag 5 juniVrijdag 5 juni    

Sportdag 

Agenda  

19 mei 

Groepsindeling 2015-2016 
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Achter de schermen zijn we al langere 

tijd bezig om het schooljaar 2015-2016 

voor te bereiden. Voor u als ouders en 

leerlingen is meestal de belangrijkste 

vraag: Hoe zien de groepen er volgend 

jaar uit en welke leerkrachten staan er 

voor deze groepen?  

Dit laatste kunnen we op dit moment 

nog niet beantwoorden. Deze  

informatie ontvangt u van ons in juni. 

Wel kunnen we al meer informatie  

geven over de groepsindeling. Al eerder 

hebben we aangegeven volgend jaar 

weer met 6 groepen te gaan starten. We 

zijn daar erg blij mee. Zoals het er nu 

uitziet zullen we langzaam weer toe 

groeien naar een school met  

voornamelijk homogene groepen. 

Volgend schooljaar zullen we op  

17 augustus starten met twee groepen 

1/2, een groep 3, een groep 4/5, een 

groep 6 en een groep 7/8. 

Om de bekostiging voor 6 groepen 

mogelijk te maken, hebben we als 

school wel een aantal concessies 

moeten doen.  

Dit betekent dat de groepen 3 t/m 8 

volgend jaar 1 keer gymles krijgen van 

een vakleerkracht en 1 keer van hun 

eigen leerkracht. Daarnaast zullen er 

volgend jaar geen uren beschikbaar 

zijn voor een onderwijsassistent.  

We vinden dit als school erg jammer, 

maar hebben in overleg met de MR er 

toch voor gekozen om het mogelijk te 

maken met 6 groepen te starten.  

 

Heeft u over de groepsindeling nog 

vragen dan kunt u natuurlijk altijd 

even binnenlopen bij juf Manon. 

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 18, 19 mei 2015 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

18 t/m 24 mei18 t/m 24 mei18 t/m 24 mei18 t/m 24 mei    
    

Marieke van Dijken (13) 

Jitske Rijns (12) 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

25 t/m 31 mei25 t/m 31 mei25 t/m 31 mei25 t/m 31 mei    
    

Tjibbe Rijns (10) 

Oscar Leeuwerik (10) 

Britt Melgers (5) 

Welkom 

Op 5 mei is Jill Overduin 4 jaar geworden. Jill is de zus van Nina die in groep 

1/2b zit en is daardoor al een beetje gewend aan De Wilgen. Jill zal starten bij 

juf José en juf Denise in groep 1/2a. 

Ook start na deze meivakantie in groep 1/2a Valeriya Nosulenko. Valeriya is in 

de meivakantie verhuisd naar Hoofddorp en komt nu bij ons naar school.  

Valeriya is 6 jaar en komt in groep 2. 

Wij wensen jullie en jullie ouders een heel ?jne tijd bij ons op De Wilgen. 
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Lentefeest in Toolenburg-Oost 

De Duurzame Wilg 

Al eerder heeft u in de Willeke en Wil kunnen lezen over de 

projectgroep ‘De Duurzame Wilg’. Deze projectgroep is dit 

schooljaar gestart en heeft in november een plan van aanpak 

vastgesteld.   

In een aantal vervolgbijeenkomsten is de visie bepaald,  

hebben we gekeken wat de kernthema’s van het onderwerp 

zijn, is er inzicht verkregen in de impact dat duurzaamheid zal 

hebben op leerlingen, ouders, het onderwijs, het team en de 

school. Al deze stappen dragen bij om toe te werken naar het 

opstellen van een activiteitenplan waaraan de komende  

3 jaren gewerkt zal gaan worden. 

Onze volgende stap is om in gesprek te gaan met betrokke-

nen rondom dit onderwerp. Dit zal aanstaande donderdag 

plaats gaan vinden. Allereerst wordt er met 10 leerlingen uit 

groep 7/8 gesproken over dit onderwerp. Daarna is er een  

bijeenkomst met betrokkenen uit een breed spectrum; ouders, 

MR leden, gemeente, NMCX, Raad van Toezicht, bestuur en 

Sineth, ons onderhoudsbedrijf.  

We hopen na deze bijeenkomst nog meer zicht te krijgen op 

wat je kan en mag verwachten van een ‘duurzame school’. 

Natuurlijk houden we u op de hoogte. 

Vacature directeur 

Door het aanstaande vertrek van juf Manon 

ontstaat er een vacature voor de functie van 

directeur van De Wilgen. 

Voor de vakantie, op dinsdag 21 april, heeft 

het team overleg gehad met het College van  

Bestuur. Daarin heeft het team aan kunnen 

geven wat zij zoeken in een nieuwe directeur. 

Een week later,  dinsdag 28 april, heeft de  

medezeggenschapsraad eveneens een  

overleg gehad met het bestuur. In dit overleg 

is uitgebreid besproken hoe de procedure  

eruit gaat zien en ook heeft de MR aan kunnen 

geven wat zij verwachten van een nieuwe  

directeur.  

 

Met al deze informatie is er een pro?elschets 

opgesteld . Binnen Meer Primair zal vervolgens 

gekeken worden of er kandidaten zijn die  

passen binnen dit pro?el.  

Zodra er meer informatie bekend is, laten we 

het u natuurlijk horen. 
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Gezocht nieuw lid voor de ouderraad 

Op voeten en 'etsen 

Beste ouders en leerlingen, 
 

In de periode van 7 tot en met 24 april 2015 hebben wij vanuit 

de verkeerscommissie de actie  “Op voeten en ?etsen”  

gedaan. Heel veel kinderen zijn lopend of op de ?ets naar 

school gekomen en hebben hiervoor bij de juf een sticker op 

hun eigen kaart ontvangen. De leerling met de meeste  

stickers kon een heuse beker winnen.  
 

Vrijdagmorgen 24 april was het dan zover. De beker werd  

uitgereikt. Alle kinderen mochten op hun eigen stickervel alle 

stickers tellen. In groep 3/4 waren een groot aantal leerlingen 

die 12 stickers hadden. Buitengewoon mooi natuurlijk. In  

overleg met de kinderen en de juf hebben we besloten de 

beker niet aan 1 iemand te geven, maar aan de gehele klas. De 

beker staat nu op een mooie plaats in de klas. Komt allen  

kijken naar deze mooie beker. 
 

Het is natuurlijk goed te zien, dat er zo veel  leerlingen lopend 

of ?etsend naar school komen. En het zou ook mooi zijn als 

alle leerlingen dit blijven doen. Dus zet nu niet de ?ets of de 

wandelschoenen aan de kant, maar blijf zoveel mogelijk  

lopend of op de ?ets naar school komen. 

De verkeerscommissie 

Trots op groep 7 

De leerlingen van groep 7 hadden dit jaar op 

donderdag 16 april zowel het schriftelijk als het 

praktisch  verkeersexamen. 

En….   ze zijn allemaal in 1 keer geslaagd! 

Allemaal van harte gefeliciteerd!Allemaal van harte gefeliciteerd!Allemaal van harte gefeliciteerd!Allemaal van harte gefeliciteerd!    

Volgend schooljaar lijkt nog ver weg maar voor u het weet bent u al weer terug, van een heerlijke vakantie, voor 

de start van het nieuwe schooljaar. In de ouderraad hebben twee mensen aangegeven om per volgend jaar niet 

meer zitting te hebben in de ouderraad. Gelukkig is al 1 nieuwe ouder bereid om zich in te zetten voor de ouder-

raad. We zijn nog op zoek naar 1 extra ouder die zich graag wil inzetten voor de school. We zijn nog op zoek naar 1 extra ouder die zich graag wil inzetten voor de school. We zijn nog op zoek naar 1 extra ouder die zich graag wil inzetten voor de school. We zijn nog op zoek naar 1 extra ouder die zich graag wil inzetten voor de school.     

Wat doet de ouderraad? Wat doet de ouderraad? Wat doet de ouderraad? Wat doet de ouderraad? De ouderraad helpt bij het organiseren van activiteiten op school zoals b.v. Sinterklaas, 

Kerstmis en het schoolreisje.  

Wat kost het u? Wat kost het u? Wat kost het u? Wat kost het u? De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer 

per jaar. Daarnaast bent u lid van een aantal commissies die 

de activiteiten organiseren. Daarbij overlegt u met het team 

van school wat er gedaan moet worden.  

Wat levert het u op? Wat levert het u op? Wat levert het u op? Wat levert het u op? Veel blije gezichten van de kinderen bij 

het uitvoeren van de activiteiten, grote betrokkenheid bij 

school. 

Wilt u zich graag inzetten voor de school en lid worden van 

de ouderraad, neem dan contact op met Nancy Rijns, 

nrn2305@gmail.com  

Namens de ouderraad 

Nancy Rijns 

Bij de mail met deze Willeke en Wil ontvangt u ook informatie over het televisieprogramma Hou ‘t Schoon. Alle 

leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen zich aanmelden om mee toe doen aan de castingdag voor dit  

programma. De inschrijving sluit wel al aanstaande zaterdag. Voor meer informatie verwijs ik u naar de  

meegezonden brief en de website www. houtschoon.nl 



Pagina 2 

 

 

 

 

 

Jubileumjaar 

Bag2School 

Na twee heerlijke weken vakantie heeft u misschien wel 

de kasten opgeruimd. Al uw oude kleding, schoeisel, dek-

bedovertrekken, gordijnen, knuNels en tassen kunt u de 

komende weken weer inleveren op school. De opbrengst 

is bestemd voor een nieuwe geluidsinstallatie. We willen 

graag een draadloze microfoon die we binnen maar ook 

buiten met allerlei activiteiten kunnen gebruiken. Iedere 

kilo levert de school €0,30 op en alle beetjes helpen. Van-

af donderdag 21 mei (na de open ochtend) kunt u de 

zakken alvast meenemen en op het podium plaatsen. Op 

vrijdag 12 juni worden de zakken met  

kleding opgehaald door de organisatie. 

Sportdag 

Vrijdagochtend 5 juni wordt onze jaarlijkse sport-

dag gehouden. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 

worden tussen 8.45 - 9.00 uur verwacht bij de 

Toolenburgse plas op de hoek tussen restau-

rant  "de Lieveling" en restaurant  "Long Island".  

De sportdag staat in het teken van de Tour de De sportdag staat in het teken van de Tour de De sportdag staat in het teken van de Tour de De sportdag staat in het teken van de Tour de 

France en de leerlingen van groep 3 t/m 8 France en de leerlingen van groep 3 t/m 8 France en de leerlingen van groep 3 t/m 8 France en de leerlingen van groep 3 t/m 8     

worden dan ook in sportieve kleding en mét worden dan ook in sportieve kleding en mét worden dan ook in sportieve kleding en mét worden dan ook in sportieve kleding en mét 

?ets verwacht zodat ze de Tour Toolenburgse ?ets verwacht zodat ze de Tour Toolenburgse ?ets verwacht zodat ze de Tour Toolenburgse ?ets verwacht zodat ze de Tour Toolenburgse 

plas kunnen rijden. plas kunnen rijden. plas kunnen rijden. plas kunnen rijden.     

De kleuters komen natuurlijk ook in sportieve  

kleding, maar hoeven niet met ?ets te komen (mag 

natuurlijk wel). Alle leerlingen krijgen drinken en 

een tussendoortje, maar u kunt natuurlijk altijd  

extra drinken of een Resje water meegeven. 

Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen en kunt Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen en kunt Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen en kunt Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen en kunt 

u uw kind ophalen, maar nog leuker is het als u u uw kind ophalen, maar nog leuker is het als u u uw kind ophalen, maar nog leuker is het als u u uw kind ophalen, maar nog leuker is het als u 

deze ochtend langs komt en de kinderen komt deze ochtend langs komt en de kinderen komt deze ochtend langs komt en de kinderen komt deze ochtend langs komt en de kinderen komt 

aanmoedigen!aanmoedigen!aanmoedigen!aanmoedigen!    

Alvast onze hartelijke dank aan de ouders die  

komen helpen op deze sportieve dag !!! 

Schooljaar 2015-2016 zal een feestjaar worden. Dan bestaat het scholeneiland Toolenburg-Oost  (De Wilgen, De 

Octopus en Tabitha) 25 jaar! 

Een schooljaar, waarin we voor de kinderen van De Wilgen een aantal leuke activiteiten willen gaan organiseren. 

Op maandag 18 augustus zal de aftrap gegeven gaan worden met een feestelijke opening van het jubileumjaar. 

Door het jaar heen zullen een aantal activiteiten georganiseerd gaan worden. 

 

Inmiddels is er een jubileumcommissie opgericht,  

bestaande uit MR-leden, OR-leden en leerkrachten. 

Maar om de diverse feestelijke activiteiten te kunnen 

uitvoeren hebben wij hulp nodig van ouders; hoe meer 

ouders, hoe beter! 

In de eerste week na de zomervakantie volgen de data 

en overige informatie die horen bij het jubileumjaar. Wij 

hopen op een heleboel enthousiaste ouders om er een 

geslaagd feestjaar voor de kinderen van te maken.  

 

Helpt u ook mee om er een feestelijk jaar van te maken? 

 

De jubileumcommissie 

Vervanging juf Simone 

Op woensdag  3 juni zal juf Simone voor de laatste dag 

dit schooljaar bij ons op school werken. Daarna gaat zij 

genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof.  

Vanaf maandag 8 juni zal zij vervangen gaan worden 

door Cindy Verheij. Juf Cindy heeft na haar opleiding al 

meer ingevallen bij onze stichting. Vorig jaar heeft zij 

het hele jaar op de Vredeburg gewerkt. Daarna heeft zij 

besloten om een periode naar Peru te gaan waar zij 

voor stichting Hope vrijwilligerswerk heeft gedaan. Nu 

zij weer terug is komt zij bij ons invallen. Cindy zal 

maandagochtend 1 juni op school zijn om kennis te 

maken met haar nieuwe groep. 

We willen Jos, de vader van Trudy uit groep 5 heel 

hartelijk bedanken. Hij ondersteunt ons het hele 

schooltuinseizoen met de tuintjes, maar vooral in 

deze groeizame meivakantie waren we er nog 

eens extra blij mee!   Bedankt!!Bedankt!!Bedankt!!Bedankt!! 


