
 

Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m     

donderdag 23 aprildonderdag 23 aprildonderdag 23 aprildonderdag 23 april    

Eindtoets groep 8 
 

Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m     

donderdag 23 aprildonderdag 23 aprildonderdag 23 aprildonderdag 23 april    

Entreetoets groep 7 
 

Donderdag 23 en Donderdag 23 en Donderdag 23 en Donderdag 23 en     

vrijdag 24 aprilvrijdag 24 aprilvrijdag 24 aprilvrijdag 24 april    

Juf Kitty afwezig 

Juf Miranda groep 1/2b 
    

Vrijdag 24 aprilVrijdag 24 aprilVrijdag 24 aprilVrijdag 24 april    

Komt Dat Zien 

Groep 1/2b, 3/4 en 7 
 

Vrijdag 24 aprilVrijdag 24 aprilVrijdag 24 aprilVrijdag 24 april    

Speelgoedochtend 1/2 
 

Maandag 27 aprilMaandag 27 aprilMaandag 27 aprilMaandag 27 april    

Alle leerlingen vrij 

Koningsdag 
 

Dinsdag 28 april t/m Dinsdag 28 april t/m Dinsdag 28 april t/m Dinsdag 28 april t/m     

vrijdag 1 meivrijdag 1 meivrijdag 1 meivrijdag 1 mei    

Kamp groep 8 
 

Vrijdag 1 meiVrijdag 1 meiVrijdag 1 meiVrijdag 1 mei    

Voetbal groep 6 - 7 
 

Zaterdag 2 mei t/m Zaterdag 2 mei t/m Zaterdag 2 mei t/m Zaterdag 2 mei t/m     

zondag 17 meizondag 17 meizondag 17 meizondag 17 mei    

Meivakantie 
 

Dinsdag 19 meiDinsdag 19 meiDinsdag 19 meiDinsdag 19 mei    

Volgende W&W 
 

Dinsdag 19 meiDinsdag 19 meiDinsdag 19 meiDinsdag 19 mei    

OR vergadering 
 

Agenda  

21 april 

Afscheid juf Manon 
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Beste ouders en leerlingen, 

 

In de brief die u eerder vandaag  

ontvangen hebt van het bestuur, hebt u 

kunnen lezen dat ik met ingang van  

1 augustus niet meer de directeur zal 

zijn van De Wilgen. Voor mij was dit een 

beslissing die niet gemakkelijk was om 

te nemen. Ruim vier jaar geleden ben ik 

hier gestart als directeur. Als opdracht 

kreeg ik mee om de aanhoudende  

leerlingdaling te laten stoppen en het 

leerlingaantal weer stabiel te krijgen. 

Inhoudelijk was veel goed op orde;  

leerlingen die het naar hun zin hadden 

en zich veilig voelden op school, goed  

onderwijs met prima resultaten. Dat gaf 

mij de mogelijkheid om als nieuwe  

directeur mij vooral te richten op de 

beeldvorming van de school, het  

opbouwen van positieve contacten met 

de ouders en te bouwen aan het imago 

van de school. Langzaam maar zeker 

hebben we stappen gemaakt; het team 

staat in volle kracht, er zijn veel  

betrokken en meedenkende ouders en 

de school is van onderuit weer aan het 

groeien. Komend schooljaar starten we 

met 6 groepen, waarvan een homogene 

groep 3! 

En toen kwam het moment dat mij  

gevraagd werd na te denken over een 

nieuwe stap. Een afweging die veel 

tijd nodig heeft gehad. Hier op De 

Wilgen is het vertrouwde en bekende, 

maar daar, op IKC Wereldwijs is een 

nieuwe uitdaging. Hier staat het  

fundament van het bouwwerk, er is al 

veel gebouwd en nu begint het  

onderhoud; past dat wel bij mij? Daar 

moet op het fundament dat is  

neergezet nog volop gebouwd gaan 

worden; dat past zeker bij mij!  

Uiteindelijk heb ik mijn keus gemaakt.  

Dat betekent afscheid nemen van het 

vertrouwde, los durven laten en erop 

vertrouwen dat het pad stevig genoeg 

is voor diegenen die deze route nu en 

in de toekomst nog gaan nemen.  

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 17, 21 april 2015 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

20 t/m 26 april20 t/m 26 april20 t/m 26 april20 t/m 26 april    
    

Max de Laat (7) 

Maurits Spierenburg (5) 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

27 april t/m 3 mei27 april t/m 3 mei27 april t/m 3 mei27 april t/m 3 mei    
    

Chaima El Faddali (12) 

Jarigen in de vakantieJarigen in de vakantieJarigen in de vakantieJarigen in de vakantie    

4 t/m 17 mei4 t/m 17 mei4 t/m 17 mei4 t/m 17 mei    

    

Lucie Harmsen (5) 

Koen Versteeg (9) 

Jalesh Somai (9) 

Deven Duker (9) 

Chanel Wessel (7) 

Bedankt 

We willen de vader van meester We willen de vader van meester We willen de vader van meester We willen de vader van meester     

Ricardo heel erg bedanken. Ricardo heel erg bedanken. Ricardo heel erg bedanken. Ricardo heel erg bedanken.     

Doordat hij vorige week een paar 

wedstrijden heeft willen Duiten bij de 

schoolvoetbal  van groep 7/8 mogen 

we volgend jaar als De Wilgen  

opnieuw meedoen met het toernooi! 
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Kanjertraining 

Kamp groep 8 

Van dinsdag 28 april tot en met vrijdag 1 mei zal groep 8 op 

kamp gaan. Zij verblijven deze dagen in het Radboudhuis in 

Santpoort onder begeleiding van juf Sylvia, juf Julia, meester 

Ricardo en juf Manon. Dit betekent dat er voor een aantal 

groepen een andere juf zal staan. Juf Simone zal de hele week 

voor groep 5/6 staan en juf Nicolette zal deze hele week  

werken in groep 7. 

Middels deze Willeke en Wil willen we u een update geven van onze 

implementatie van de Kanjertraining. Nadat in alle groepen het boek 

‘Max en het dorpje’ is voorgelezen zijn de verschillende groepen  

verder gegaan met de vervolgboeken. Misschien heeft u al een keer 

iets gehoord over ‘Max en de klas’, ‘Max en de vogel’ of ‘Max en de 

zwerver’. 

Het voorlezen van deze boeken gaat gepaard met gesprekken over 

de inhoud. Daarbij keren steeds de verschillende gedragstypen 

(aangegeven door de verschillende kleuren petjes) terug om de leer-

lingen inzicht te geven hoe zij op verschillende situaties het beste 

kunnen reageren. Ook worden door middel van de petjes leerlingen 

aangesproken op hun gedrag waardoor zij inzicht krijgen in wat zij 

zelf anders hadden kunnen doen om een situatie beter te laten  

verlopen. In groep 7/8 wordt daarnaast les gegeven aan de hand van 

een digitaal werkboek op het digibord. Tenslotte blijven de kanjeraf-

spraken voor alle groepen dagelijks leidend! 

Komt Dat Zien 

Vrijdag 24 april vindt de laatste Komt Dat Vrijdag 24 april vindt de laatste Komt Dat Vrijdag 24 april vindt de laatste Komt Dat Vrijdag 24 april vindt de laatste Komt Dat 

Zien plaats.Zien plaats.Zien plaats.Zien plaats. In deze voorstelling zullen de 

leerlingen van de groepen 1/2b, 3/4 en 7 voor 

u optreden. De deur van het theater gaat om 

11.00 uur open en om 11.15 uur start de voor-

stelling. 

Hierbij een herinnering:Hierbij een herinnering:Hierbij een herinnering:Hierbij een herinnering:    

We willen u vragen om tijdens de Komt Dat Zien voorstelling 

uw fototoestel thuis te laten en ook uw mobieltje niet te  

gebruiken. Doordat zoveel ouders foto’s en/of Ilms maken, is 

de voorstelling niet meer goed te bekijken. Tijdens de voor-

stelling wordt er door een schoolfotograaf foto’s gemaakt en 

deze komen op de website. 

Dus lekker komen zitten, kijken en genieten!Dus lekker komen zitten, kijken en genieten!Dus lekker komen zitten, kijken en genieten!Dus lekker komen zitten, kijken en genieten!    

Open ochtend
Woensdag 20 mei
9.00 – 11.30 uur

•Rondleiding door de school
•Kijkje in alle groepen
•Sfeer proeven
•Leerlingen van groep 8 als               
gastheer/gastvrouw

Bent u op zoek 
naar een basisschool 
waar samen leren en
een prettige omgeving 

centraal staan? 
Kom dan naar onze 

Basisschool De Wilgen
Femina Mullerstraat 177, 2135 MH  Hoofddorp
info@bs-dewilgen.nl, www.bs-dewilgen.nl
Tel. 023-5622857


