
 

Woensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktober    

Hoofdluiscontrole 
 

Woensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktober    

Juf Kitty vrij, 

Juf José in groep 1/2b 

 

Vrijdag 24 oktoberVrijdag 24 oktoberVrijdag 24 oktoberVrijdag 24 oktober    

Reünie groep 8 

2013-2014 

Donderdag 30 oktoberDonderdag 30 oktoberDonderdag 30 oktoberDonderdag 30 oktober    

19.30 19.30 19.30 19.30 ----    22.00 uur22.00 uur22.00 uur22.00 uur    

Thema ouderavond 

(Kanjertraining) 
 

Donderdag 30 oktoberDonderdag 30 oktoberDonderdag 30 oktoberDonderdag 30 oktober    

Uiterste inlevermogelijk-

heid Bag2School 
 

Vrijdag 31 oktoberVrijdag 31 oktoberVrijdag 31 oktoberVrijdag 31 oktober    

Speelgoedochtend 1/2/3 
 

Dinsdag 4 novemberDinsdag 4 novemberDinsdag 4 novemberDinsdag 4 november    

Volgende W&W  

Agenda  

21 oktober 

Groene wanden geplaatst 
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Middels een pilot van de gemeente 

Haarlemmermeer zijn er bij ons op De 

Wilgen twee groene wanden geplaatst. 

(we hopen zeker op nog meer wanden..) 

De groene wanden zijn geplaatst met 

een meervoudig doel;  

Een feit is dat mensen zich gelukkiger en 

prettiger voelen in een omgeving waar 

het groen is. Dit is de reden dat ook 

steeds meer bedrijven kiezen voor meer 

groen in kantoorgebouwen. Dit geldt 

natuurlijk ook voor kinderen. Planten in 

de klas zijn stimulerend voor de totale 

gevoelens van welbevinden. 

Daarnaast leveren de planten zuurstof. 

Hierdoor wordt het binnenklimaat in het 

klaslokaal verbeterd. En een beter bin-

nenklimaat bevordert de werking van 

onder andere de hersens.  

Kortom, we hopen dat leerlingen zich 

prettiger gaan voelen door de groene 

plantenwanden, zich gezonder gaan 

voelen en een mooi nevene9ect zou 

zijn als het leerrendement ook  

omhoog gaat. 

De plantenwanden zijn geplaatst in 

groep 1/2a en 5/6. Nog niet gezien? 

Het is echt de moeite waard om een 

keer na schooltijd binnen te lopen! 
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Welkom 

De komende twee weken starten er 3 nieuwe 

leerlingen bij ons op De Wilgen. Matei Neagu 

wordt deze week 4 jaar en start in groep 1/2b 

bij juf Miranda en juf Kitty.  Lisa de Heij en  

Anastacia Burundukov vieren volgende week 

hun vierde verjaardag en starten dan in groep 

1/2a bij juf José en juf Denise. 

Wij wensen jullie en jullie ouders een heel Ajne 

tijd bij ons op De Wilgen! 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

26 oktober t/m 2 november26 oktober t/m 2 november26 oktober t/m 2 november26 oktober t/m 2 november    
    

Yara Kromkamp (6) 

Daan Panday (6) 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

20 t/m 26 oktober20 t/m 26 oktober20 t/m 26 oktober20 t/m 26 oktober    
    

Bastiaan de Clerck (7) 

Ravi van Ginkel (5) 

Op de website van De Wilgen vindt u sinds 

vorige week het jaarplan 2014-2015. In dit 

plan staan de doelen die we onszelf als 

school stellen. Het jaarplan is de uitwerking 

van het vierde jaar van ons 4-jarenschoolplan 

2011-2015. Heeft u vragen over het jaarplan? 

Kom gerust langs bij Manon. 

De Bag2School actie gaat De Bag2School actie gaat De Bag2School actie gaat De Bag2School actie gaat 

door!door!door!door!    

Op het podium begint al een 

aardige berg te ontstaan. 

U kunt uw zakken met kleding, 

schoenen, kussens, bedden-

goed, knu9els, tassen, hoeden 

e.d. inleveren tot en met  

donderdag 30 oktober. 

Van de opbrengst van deze en 

de vorige Bag2Schoolactie 

worden bakken gekocht voor 

onder de kapstokken waarin 

de tassen kunnen staan. 
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Gezellig tafeltennistoernooi 

Maandag 13 en dinsdag 14 oktober vond het tafeltennistoernooi 

plaats. Op maandag was groep 7/8 aan de beurt. Caitlin, Kevin, 

Sem en Ruben hebben zich ingezet voor De Wilgen. Op  dinsdag 

was het de beurt aan groep 5/6 waar Oscar en Tjibbe de eer van 

De Wilgen verdedigden. Er werden veel leuke potjes gespeeld en 

tussendoor was er een knappe demonstratie. Aan het eind van 

elke dag konden we ook nog een beker meenemen! 

Sem is winnaar geworden van de troostronde van groep 7 en 

Oscar is tweede geworden van de hoofdronde van groep 5/6.  

Al met al kunnen we terugkijken op een 

gezellig en geslaagd toernooi.  

Nadat we vorig jaar zijn gestart met het leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikke-

ling, is dit jaar het volgsysteem voor het bewegingsonderwijs ingevoerd. Ook voor het bewe-

gingsonderwijs zijn er leerlijnen met doelen. We vinden het heel belangrijk om door de school-

loopbaan van leerlingen heen goed te volgen hoe hun motorische ontwikkeling is en of de ge-

stelde doelen behaald worden. Dit geeft ons de mogelijkheid om leerlingen die dit nodig heb-

ben extra bewegingsaanbod binnen de lessen te bieden of juist andere leerlingen verder uit te 

dagen. Daarnaast geeft het ons net als bij de CITO toetsen vaak de bevestiging van wat observa-

ties al hebben laten zien. 

Er wordt op twee manieren naar leerlingen gekeken. Enerzijds de motorische vaardigheden; kan 

een kind huppelen, springen, stilstaan, gooien, vangen etc.  

Anderzijds de bewegingsvaardigheden. Een voorbeeld daarvan ziet u hiernaast.  Bij het steun-

springen wordt gekeken of de hurksprong, spreidsprong en wendsprong voldoende beheerst 

worden. Het steunspringen wordt gevolgd vanaf groep 3 en elke twee jaar zijn wordt er een 

moeilijkere vaardigheid geoefend. 

Heeft u over het leerlingvolgsysteem of over de bewegingslessen in het algemeen nog vragen 

dan kunt u altijd terecht bij meester Ricardo; r.berkhout@bs-dewilgen.nl 

Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs 

CLZ, wie is dat? 

Beste ouders, 

 

Inmiddels werk ik al iets meer dan een jaar als 

Coördinator Leerlingenzorg (CLZ) op De  

Wilgen en kent een aantal ouders al de weg 

naar mij. Middels dit bericht zou ik graag mijn 

inloopmoment onder de aandacht  

willen brengen. Elke woensdag- en donder-

dagochtend van 8.30-9.00u ben ik beschik-

baar voor vragen, het delen van zorgen en 

eventuele andere zaken. Mocht u op deze 

dagen niet langs kunnen komen, kunt u ook 

altijd via de e-mail contact met mij opnemen:  

c.steetskamp@bs-dewilgen.nl 

Boekenmarkt 

De boekenmarkt op woensdag 8 oktober 

heeft voor de school bijna 100 euro opgele-

verd. Hiervan worden binnenkort nieuwe 

boeken gekocht voor de schoolbibliotheek. 

Een ieder die heeft bijgedragen aan de ge-

zelligheid, bakken, verkopen, organiseren, 

kopen van harte bedankt! 

De overgebleven boeken zijn opgehaald 

door de stichting ‘Gesloten knip’. Zij maken 

hiervan cadeaus voor de decembertijd voor 

ouders die in de schuldsanering zitten. 

Een mooi doel! 

De foto’s op de website geven een mooie De foto’s op de website geven een mooie De foto’s op de website geven een mooie De foto’s op de website geven een mooie 

sfeerimpressie van de boekenbeurs!sfeerimpressie van de boekenbeurs!sfeerimpressie van de boekenbeurs!sfeerimpressie van de boekenbeurs!    

Vandaag ontvangt u tezamen 

met deze Willeke en Wil de  

uitnodiging voor de thema-

ouderavond van volgende week 

donderdag 30 oktober. 

Het thema van deze avond is ‘De 

Kanjertraining’.  

We willen heel graag de We willen heel graag de We willen heel graag de We willen heel graag de     

belangrijkheid van uw belangrijkheid van uw belangrijkheid van uw belangrijkheid van uw     

aanwezigheid onderstrepen!aanwezigheid onderstrepen!aanwezigheid onderstrepen!aanwezigheid onderstrepen!    

    

Deze week vindt u op 

het podium naast de 

zakken van Bag2School 

de gevonden voorwer-

pen. Kom even kijken of 

er nog iets van uw kind

(eren) tussen ligt. 

Alle kleding die niet 

opgehaald wordt gaat 

mee met de 

Bag2School actie. 


