
 

Dinsdag 26 augustusDinsdag 26 augustusDinsdag 26 augustusDinsdag 26 augustus    

Informatieavond 

19.00 - 20.00  uur    3/4, 7/8 

20.00 - 20.30  alle groepen 

20.30 - 21.30 1/2a 1/2b, 5/6 

 

Woensdag 27 augustusWoensdag 27 augustusWoensdag 27 augustusWoensdag 27 augustus    

Schoolfotograaf 
 

Vrijdag 29 augustusVrijdag 29 augustusVrijdag 29 augustusVrijdag 29 augustus    

Speelgoedochtend  

groepen 1/2 en 3 

Woensdag 3 septemberWoensdag 3 septemberWoensdag 3 septemberWoensdag 3 september    

Eerste Kanjertraining team 

13.00 - 20.00 uur 
 

Donderdag 4 septemberDonderdag 4 septemberDonderdag 4 septemberDonderdag 4 september    

Juf Nicolette afwezig 

Juf Simone in groep 5/6 

 

Dinsdag 9 septemberDinsdag 9 septemberDinsdag 9 septemberDinsdag 9 september    

Volgende W&W 
 

Dinsdag 9 septemberDinsdag 9 septemberDinsdag 9 septemberDinsdag 9 september    

OR/MR vergadering 

Agenda  

26 augustus 

Extra aanbod schoolsporten 
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Net als vorig jaar hebben we als school, 

in samenspraak met de ouderraad,  

gekozen om aan 5 buitenschoolse 

sportactiviteiten mee te doen. Daarnaast 

organiseert de ouderraad natuurlijk ook 

de deelname aan de avondvierdaagse. 

Omdat we graag willen dat er veel van 

onze leerlingen meedoen met deze 

sportactiviteiten geven we u onder-

staand alvast de data.  

Om dit schooljaar deelname nog extra 

te stimuleren hebben we nog een  

bijzonder aanbod gecreëerd: Alle leer-

lingen die zich inschrijven voor een  

buitenschoolse sport zullen (eventueel 

in teamverband) een extra ‘training’  

krijgen van minimaal een uur. Dit  

gebeurt onder schooltijd en wordt  

gegeven door juf Femke. Dus schrijf je je 

in voor hockey, dan zal je een uur extra 

hockeytraining krijgen, doe je mee aan 

de scholierenatletiekdag, word je daar 

op voorbereid door juf Femke.  

Natuurlijk zal ook meester Ricardo in 

zijn bewegingslessen aandacht aan alle 

sporten geven.  

We hopen dat we dit jaar extra veel 

leerlingen in kunnen schrijven voor de 

sportactiviteiten!  

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 2, 26 augustus 2014 

Speciaal welkom 
Vorige week hebben we in de Willeke en 

Wil 10 nieuwe leerlingen en hun  

ouders welkom geheten. 

Maar er zijn 12 nieuwe leerlingen gestart…. 

Daarom nu een extra grote recti@catie: 

Een speciaal welkom aan Isabel Een speciaal welkom aan Isabel Een speciaal welkom aan Isabel Een speciaal welkom aan Isabel 

Haarsma en Jayden MunozHaarsma en Jayden MunozHaarsma en Jayden MunozHaarsma en Jayden Munoz. 
Zij zijn na de vakantie beiden gestart in 

groep 1/2a van juf José en juf Denise. Isabel 

in groep 1 en Jayden in groep 2. 

We wensen jullie en jullie ouders een heel 

@jne tijd op De Wilgen 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

25 t/m 31 augustus25 t/m 31 augustus25 t/m 31 augustus25 t/m 31 augustus    
    

Sophie Penders (7) 

Juf Kitty 

Schoolhockeydag groepen 3 t/m 8 11 oktober 2014 

Tafeltennistoernooi groepen 5 t/m 8 13 en 14 oktober 2014 

Schoolbasketbaltoernooi groepen 5 t/m 8 22 en 23 december 2014 

Schoolvoetbaltoernooi groepen 3 t/m 8 18 en 25 maart 2015 

  1, 8 en 15 april 2015 

Scholieren Atletiekdag groepen 3 t/m 8 13 juni 2015 

Avondvierdaagse groepen 1 t/m 8 8 t/m 11 juni 2015 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

1 t/m 7 september1 t/m 7 september1 t/m 7 september1 t/m 7 september    
    

Dave Schelkers (8) 

Melissa Tercan (10) 

Juf Marjolijn 

Ook dit schooljaar ontvangt u 

weer de ouderkalender met 

belangrijke informatie uit de 

schoolgids en alle activiteiten. 

We hopen de kalender in de 

eerste week van september 

mee te kunnen geven.  
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Gymlessen groep 1/2 

Nieuw is het niet dat de groepen 1/2 gymles krijgen. Ge-

middeld twee keer in de week gaan ze met hun eigen juf 

de speelzaal in om te klimmen en te klauteren, met klein 

materiaal te spelen en om spelletjes te doen. 

Wel nieuw is dat alle leerlingen uit groep 1/2 om de 

week een extra gymles krijgen van juf Femke. Dit vindt 

plaats op de maandagmiddagen in de oneven weken. 

Doel van deze lessen is om de motorische vaardigheden 

van onze jongste leerlingen zo optimaal mogelijk te ont-

wikkelen. Heeft u vragen over deze extra beweeglessen, 

kom gerust even langs bij Manon of stel ze aan juf Femke 

(Gooman@sportservicehaarlemmermeer.nl) 

Washulp gezocht 

Handen wassen, tafels soppen  en afdrogen.  

U begrijpt dat er heel veel handdoeken, theedoeken 

en schoonmaakdoekjes gebruikt worden. Al die Al die Al die Al die 

doeken moeten natuurlijk gewassen worden. doeken moeten natuurlijk gewassen worden. doeken moeten natuurlijk gewassen worden. doeken moeten natuurlijk gewassen worden. 

Daarvoor wordt uw hulp ingeroepen!  Daarvoor wordt uw hulp ingeroepen!  Daarvoor wordt uw hulp ingeroepen!  Daarvoor wordt uw hulp ingeroepen!  De praktijk 

heeft geleerd dat u drie á vier keer per jaar aan de 

beurt bent. De zakken met wasgoed staan dit jaar 

iedere  woensdag woensdag woensdag woensdag klaar naast het aanrecht in de 

teamkamer. Daar kunt u de schone was ook weer 

terugzetten.                         

Nadat de aanmeldingen geïnventariseerd zijn,  

ontvangt u een lijst met namen en data zodat u  

precies kunt zien wanneer u aan de beurt bent.  

    

Als u wilt wassen, meld u dan Als u wilt wassen, meld u dan Als u wilt wassen, meld u dan Als u wilt wassen, meld u dan 

aan bij juf Simone. aan bij juf Simone. aan bij juf Simone. aan bij juf Simone.     

Dit kan via de mail: Dit kan via de mail: Dit kan via de mail: Dit kan via de mail: 

s.schroeder@bss.schroeder@bss.schroeder@bss.schroeder@bs----dewilgen.nldewilgen.nldewilgen.nldewilgen.nl    

Alvast bedankt!Alvast bedankt!Alvast bedankt!Alvast bedankt!    

Al enige tijd hebben we op De Wilgen een verkeerscommissie. Een groep enthousiaste ouders en twee net zo 

enthousiaste juLen vormen dit groepje. In een later stukje zal ik deze ouders en juf verder aan u voorstellen en ook 

aangeven wat deze commissie doet. 

Het schooljaar is nu een week oud en er zijn een hoop nieuwe leerlingen in de onderbouw gekomen. Bij deze 

nieuwe gezichten horen ook nieuwe ouders die nog niet helemaal weten wat ze met hun auto moeten doen als 

ze hun kinderen komen brengen. Ook voor ouders waarvan de kinderen al een tijdje op De Wilgen zitten, is  

onderstaand stukje een goede reminder: 

 

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als alle leerlingen met de @ets of lopend worden gebracht.  

Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Daarom willen wij als verkeerscommissie de ouders die hun  

kinderen met de auto brengen, verzoeken deze niet voor de school neer te zetten. Zeker als ze dan ook nog op de 

stoep staan, ontstaan er levensgevaarlijke verkeerssituaties. Kinderen die op de @ets naar school komen, moeten 

zigzaggend om de auto’s heen en zijn er niet op bedacht, dat deuren van auto’s spontaan open kunnen gaan.  

Zet daarom uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de school!Zet daarom uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de school!Zet daarom uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de school!Zet daarom uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de school!    

 

Ook het zogeheten Kiss & Ride principe is geen goede keus. Dit zorgt voor nog meer onhandige verkeerssituaties 

en dat willen wij als verkeerscommissie toch zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Laten we er met elkaar voor 

zorgen, dat het een veilige omgeving wordt rond de school. 

 

Tenslotte is er een aantal sportieve ouders die op de @ets naar school komt. Sommigen zetten echter hun @ets 

dan bij het afscheid nemen in de @etsenstalling (op zich natuurlijk heel goed!).  

Deze stalling willen we echter reserveren voor leerlingen die op de @ets naar school komen. Vandaar het Deze stalling willen we echter reserveren voor leerlingen die op de @ets naar school komen. Vandaar het Deze stalling willen we echter reserveren voor leerlingen die op de @ets naar school komen. Vandaar het Deze stalling willen we echter reserveren voor leerlingen die op de @ets naar school komen. Vandaar het 

verzoek, deze @etsen tegen het hek voor de zandbank te zetten (zowel op als buiten verzoek, deze @etsen tegen het hek voor de zandbank te zetten (zowel op als buiten verzoek, deze @etsen tegen het hek voor de zandbank te zetten (zowel op als buiten verzoek, deze @etsen tegen het hek voor de zandbank te zetten (zowel op als buiten 

het schoolplein) of aan de overkant van de school bij het gras.het schoolplein) of aan de overkant van de school bij het gras.het schoolplein) of aan de overkant van de school bij het gras.het schoolplein) of aan de overkant van de school bij het gras.    

 

Alvast allemaal weer bedankt en tot een volgend persbericht. 

 

Namens de verkeerscommissie van De Wilgen, Fred Rijns 

Van de verkeerscommissie van De Wilgen 

Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om     

schoolmelk te bestellen voor in de lunchpauze schoolmelk te bestellen voor in de lunchpauze schoolmelk te bestellen voor in de lunchpauze schoolmelk te bestellen voor in de lunchpauze     

en/of in de kleine pauze. en/of in de kleine pauze. en/of in de kleine pauze. en/of in de kleine pauze.     

Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven 

aan Campina (www.campinaopschool.nl). 

De fruitdagen blijven dit jaar op maandag en De fruitdagen blijven dit jaar op maandag en De fruitdagen blijven dit jaar op maandag en De fruitdagen blijven dit jaar op maandag en 

woensdag. woensdag. woensdag. woensdag.     


