
 

Dinsdag 27 januariDinsdag 27 januariDinsdag 27 januariDinsdag 27 januari    

MR vergadering 
 

Woensdag 28 januariWoensdag 28 januariWoensdag 28 januariWoensdag 28 januari    

Manon deels afwezig 

studie 

 

Vrijdag 30 januariVrijdag 30 januariVrijdag 30 januariVrijdag 30 januari    

Speelgoedochtend  

groepen 1/2     
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februari februari februari februari     

HOPE week 
 

Woensdag 4 februariWoensdag 4 februariWoensdag 4 februariWoensdag 4 februari    

GMR vergadering 
 

Maandag 9 februari  Maandag 9 februari  Maandag 9 februari  Maandag 9 februari      

Juf Simone vrij,  

juf Nicolette groep 5/6 

 

Dinsdag 10 februariDinsdag 10 februariDinsdag 10 februariDinsdag 10 februari    

Volgende W&W 

Agenda  

27 januari 

Goede-doelen-actie 
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Ieder jaar organiseert De Wilgen een 

goede-doelen-actie in het kader van de 

burgerschapsvorming van de leerlingen. 

Ook dit jaar hebben we een goede  

doelen actie en na het succes van de 

sponsorloop voor Kika en het schaatsen 

voor water van vorig jaar wordt er nu 

een speelgoedbeurs georganiseerd. De 

opbrengst gaat naar een scholenproject 

van Stichting HoPe in Peru. De vrijwil-

ligers van deze stichting zetten zich in 

voor de Indianen in het Andesgebergte 

van Peru en zorgen daar voor de verbe-

tering van de leefomstandigheden, 

waaronder ook het onderwijs.  

Basisschool De Wilgen wil daar een 

steentje aan bijdragen in de vorm van 

het organiseren van een speelgoed-

beurs. In de week van maandag 2 t/m 

vrijdag 6 februari wordt er in alle klassen 

aandacht besteed aan het land Peru en 

stichting HoPe. De week erna van  

maandag 9 t/m vrijdag 13 februari  

mogen alle leerlingen van thuis  

speelgoed meenemen om te verkopen 

(minimaal één, maximaal drie stuks)  

Dit speelgoed is bedoeld om te verko-

pen op de speelgoedbeurs.  

 

Op de laatste vrijdag voor de Op de laatste vrijdag voor de Op de laatste vrijdag voor de Op de laatste vrijdag voor de     

Krokusvakantie, 20 februari staat van Krokusvakantie, 20 februari staat van Krokusvakantie, 20 februari staat van Krokusvakantie, 20 februari staat van 

12.1512.1512.1512.15----12.45 uur de beurs gepland. U 12.45 uur de beurs gepland. U 12.45 uur de beurs gepland. U 12.45 uur de beurs gepland. U 

kunt dan samen met uw kind(eren) kunt dan samen met uw kind(eren) kunt dan samen met uw kind(eren) kunt dan samen met uw kind(eren) 

over de beurs lopen en speelgoed over de beurs lopen en speelgoed over de beurs lopen en speelgoed over de beurs lopen en speelgoed     

kopen. kopen. kopen. kopen. De volledige opbrengst gaat 

naar Stichting HoPe. Meer informatie 

over de beurs volgt nog.  We hopen er 

met z’n allen een betekenisvolle goede 

doelen actie van te maken met een 

mooie opbrengst voor stichting HoPe!  
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Trudy Wiering (9) 

Mark Bruinsma(6) 

Melchior Hilbrands (12) 
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Elise Calten (6) 

Linn Langeveld (6) 

Tijn Piet (6) 

De Duurzame Wilg 

Volgende week woensdag komt de project-

groep ‘De Duurzame Wilg’ weer bij elkaar. De 

projectgroep bestaat uit drie ouders en twee 

leerkrachten: Paul Overduin, vader van Nina uit 

groep 2, Jeroen PeiFer, vader van Julian uit 

groep 1 en Ben Tiber, vader van Stanley, groep 

4 en Brandon, groep 1, Christianne en Manon. 

De projectgroep heeft inmiddels een plan van 

aanpak opgesteld met als titel “Telkens een 

stapje duurzamer”. Middels de Willeke en Wil 

zullen we u regelmatig op de hoogte houden 

van de voortgang. 

Op school zijn we gestart 

met het schrijven van het 

schoolplan voor 2015-2019, 

de toekomst van De Wilgen. 

Daarvoor gebruiken we 

graag ook uw toekomstvisie! 

Meer informatie volgt deze 

week in een brief per mail. 
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Groepen 1/2 

We zijn als school erg blij met de grotere rust 

die is ontstaan bij het starten van de dag in 

de groepen 1/2. Het handen geven in de 

kring verloopt prettig en (de meeste) ouders 

houden het afscheid van hun kinderen kort.  

Heeft u een dringende vraag of opmerking 

voor de juf, probeer deze te bewaren voor 

de middag na schooltijd. Hiermee voor-

komen we dat er bij het handen geven van 

de juf een Ile ontstaat. 

De tweede wijziging betrof het uit school 

gaan ‘s middags. Ook dit verloopt al veel 

overzichtelijker dan voorheen. Wel zijn de 

leerkrachten van de groepen nog een beetje 

aan het uitproberen wat nu het prettigst 

werkt. Daarbij is het belangrijk dat we weten 

dat alle leerlingen door de goede personen 

opgehaald worden, maar ook dat het uit 

school gaan vlot verloopt.  

Het helpt in ieder geval als u bij het hek wilt 

wachten (en niet naar voren komt lopen) 

zodat de leerlingen en de juFen goed zicht 

hebben op wie er allemaal op het plein 

staan. Natuurlijk kunt u wel even via zwaaien 

of oogcontact laten zien dat u er bent! 

Deze week is er weer een nieuw thema van trefwoord 

gestart: Dat heb je verdiend!Dat heb je verdiend!Dat heb je verdiend!Dat heb je verdiend! 

Als je goed je best hebt gedaan, verdien je een  

compliment. Als je werkt, verdien je een salaris. Het is 

normaal dat een positieve inspanning beloond wordt. 

Maar ook bij een negatieve inzet kun je iets verdienen, 

namelijk straf.  

Er bestaat voor ons gevoel een onmiskenbare en  

duidelijke relatie tussen ons handelen en hoe dat  

gewaardeerd dient te worden. 

In dit thema proberen we met de leerlingen een stapje 

verder te komen in het denken over verdiende en  

onverdiende beloningen en straFen. Ze ontdekken dat 

dit in het leven niet altijd te herleiden is tot een  

eenvoudig rekensommetje. Je krijgt bijvoorbeeld niet 

altijd wat je, voor je gevoel, verdient.  

Tegelijkertijd zien ze hoe mensen, bijvoorbeeld in het 

vrijwilligerswerk, de handen uit de mouwen steken 

terwijl ze er helemaal geen beloning voor verwachten. 

 

De vierkante plaatjes hiernaast zijn de themaplaten 

van bovenbouw en onderbouw. De rechthoekige 

plaatjes zijn de dagelijks wisselende kalenderplaten.  

Trefwoord 

Bedankt! 

Beste ouders 

 

De oproep in de vorige Willeke & Wil over het parkeergedrag van 

ouders voor de school, heeft zijn vruchten afgeworpen. Nog een 

enkeling heeft moeite een geschikte parkeerplaats te vinden, 

maar het merendeel van de ouders zet zijn auto op de daarvoor 

bestemde locatie. Mijn complimenten en bedankt ervoor.  

Graag doe ik nog wel het verzoek, indien de leerling door opa en/

of oma wordt opgehaald, het parkeren in de parkeervakken ook 

door te geven aan hen. Mocht u constateren dat  

leerlingen van de Tabitha door hun ouders voor de school  

worden afgezet, spreek ze aan of laat ons dit weten, dan kunnen 

we hier actie op ondernemen. 

 

In dit stukje wil ik gelijk de gelegenheid nemen, om een In dit stukje wil ik gelijk de gelegenheid nemen, om een In dit stukje wil ik gelijk de gelegenheid nemen, om een In dit stukje wil ik gelijk de gelegenheid nemen, om een     

oproep te doen voor nieuwe verkeersouders.oproep te doen voor nieuwe verkeersouders.oproep te doen voor nieuwe verkeersouders.oproep te doen voor nieuwe verkeersouders. Aan het einde 

van dit schooljaar zal ik ruimte maken voor nieuwe verkeersou-

ders, maar dan moeten ze er natuurlijk wel zijn. Een actieve goed 

werkende verkeerscommissie bestaat uit leerkrachten én ouders.  

Dus, bent u een gemotiveerd verkeersouder, meldt u zich dan 

direct bij juf Sylvia of juf Miranda. U kunt natuurlijk altijd voor 

meer informatie even bij mij langskomen. 

 

Namens de verkeerscommissie 

Fred Rijns 


