
 

Vrijdag 5 decemberVrijdag 5 decemberVrijdag 5 decemberVrijdag 5 december    

Sinterklaasfeest op school 

 

Vrijdag 5 decemberVrijdag 5 decemberVrijdag 5 decemberVrijdag 5 december    

Sintversiering opruimen 

12.15 - 12.45 uur 

    

Maandag 8 decemberMaandag 8 decemberMaandag 8 decemberMaandag 8 december    

Kerst versieravond 

19.00 uur 
 

Dinsdag 9 decemberDinsdag 9 decemberDinsdag 9 decemberDinsdag 9 december    

GMR vergadering 
 

Vrijdag 12 decemberVrijdag 12 decemberVrijdag 12 decemberVrijdag 12 december    

Kerststal bezoeken 

Groepen 1/2 
 

Dinsdag 9 decemberDinsdag 9 decemberDinsdag 9 decemberDinsdag 9 december    

Extra Kersteditie W&W  

 

Dinsdag 16 decemberDinsdag 16 decemberDinsdag 16 decemberDinsdag 16 december    

Volgende W&W 

 

Dinsdag 16 decemberDinsdag 16 decemberDinsdag 16 decemberDinsdag 16 december    

Informatie avond VO 

Ouders groep 8 
 

Agenda  

2 december 

Sinterklaasfeest 
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Nog 3 nachtjes slapen, dan komt  

Sinterklaas op De Wilgen zijn verjaardag 

vieren! 

Omdat wij het belangrijk vinden dat het 

voor iedereen een gezellig feest gaat 

worden, nog even een paar aandachts-

punten: 

 

*De leerlingen houden bij binnenkomst 

op school (vanaf 08.20 uur) hun jas aan. 

 

*Natuurlijk mogen de leerlingen, net als 

andere jaren, verkleed als Sinterklaas of 

hulp piet naar school toe komen. 

 

*Het is belangrijk dat de leerlingen alles 

goed kunnen zien als Sinterklaas aan-

komt bij De Wilgen. Wij verzoeken de 

ouders daarom om achter de kinderen 

van groep 5 tot en met 8 te gaan staan, 

op de stoep aan de kant van Kinderop-

vang Tante Til .  

 

*De kinderen hoeven géén eten en  

drinken mee naar school te nemen,  

hiervoor wordt gezorgd. 

 

*De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

zullen deze dag ook iets langer buiten 

zijn. Denkt u aan warme kleding?! 

 

Denkt u nog aan het opruimen van de 

Sinterklaasversiering, u bent welkom 

op vrijdag 5 december vanaf 12.15 uur! 

 

De Sinterklaascommissie en het De Sinterklaascommissie en het De Sinterklaascommissie en het De Sinterklaascommissie en het 

team van De Wilgen wenst iedereen team van De Wilgen wenst iedereen team van De Wilgen wenst iedereen team van De Wilgen wenst iedereen 

een =jn Sinterklaasfeest toe!een =jn Sinterklaasfeest toe!een =jn Sinterklaasfeest toe!een =jn Sinterklaasfeest toe!    

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 9, 2 december 2014 

Welkom 

Vandaag, op 2 december wordt Justin Munoz 4 

jaar! Dit betekent dat Justin bij ons op De Wilgen 

naar school komt. Justin is het broertje van Jayden 

uit groep 1/2a. Zelf zal Justin starten in groep  

1/2b bij juf Miranda en juf Kitty.  

Gisteren is Sylvain gestart bij juf José en juf Denise 

in groep 1/2a. Sylvain is komen wonen in een 

pleeggezin vlakbij onze school en daarom komt 

hij nu bij ons op school. Wij wensen Justin en zijn 

ouders en Sylvain en zijn pleegmoeder een heel 

=jne tijd op De Wilgen! 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

8 t/m 15 december8 t/m 15 december8 t/m 15 december8 t/m 15 december    
    

Geen jarigen deze week 

 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

1 t/m 7 december1 t/m 7 december1 t/m 7 december1 t/m 7 december    
    

Hugo Kops (6) 

Jarno Wagenmakers (12) 

Alyshia Kroezen (11) 
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Surfspot.nl 

Als school kopen wij ICT diensten in bij  

APS-IT diensten. Omdat wij daar klant zijn, 

mogen ouders en teamleden gebruik maken 

van de aanbiedingen van surfspot.nl. 

SURFspot.nl is dé not-for-pro=t ICT-

webwinkel met speciale onderwijskorting op 

soft- en hardware. Exclusief voor studenten, 

(ouders van) basisschoolleerlingen en mede-

werkers in het hoger en basisonderwijs.  

Je kunt er alleen gebruik van maken als je 

jezelf aangemeld hebt en de school heeft  

bevestigd dat je ouder bent of dat je er  

werkzaam bent. Daarna kun je via een inlog-

code materialen bestellen. Het is echt de 

moeite waard om jezelf aan te melden en er 

een kijkje op te nemen. Voor meer informatie 

of vragen kunt u terecht bij juf Sylvia. 

Al eerder hebben we in de Willeke en Wil aangegeven dat we middels een implementatietraject dit jaar de  

belangrijkste lessen uit de Kanjertraining aanbieden. Maar hoe ziet dat er dan uit? 

In alle groepen is er gestart met het boek ‘Max en het dorpje’. Daarin worden de basisprincipes van de  

Kanjertraining aangeboden. De dier=guren en de petten in dit boek geven aan welk gedrag iemand laat zien. laat zien. laat zien. laat zien. 

Dus niet een dier=guur (of leerling) isisisis zo, maar een dier=guur (of leerling) doetdoetdoetdoet zo op dit moment. Dat is een 

belangrijke grondhouding voor de Kanjertraining.  

In het verhaal maakt Max kennis met de bange haasjes, de brutale en grensoverschrijdende vlerken, de te  

voorzichtige en bange konijnen, de clowneske en onverschillige apen en de rustige, zelfverzekerde, in balans 

zijn de tijgers. Deze metaforen geven aanleiding om met de kinderen in gesprek te gaan. Dat is dan ook naast 

het voorlezen van het boek (en vervolgboeken) een andere belangrijke activiteit in de groepen. De leerlingen 

wordt enerzijds geleerd om problemen zelf op te lossen, maar leren daarnaast ook op zoek te gaan naar een 

‘maatje’, een vriend of vriendin die bij hem/haar past. Verder komt in het boek aan bod dat een ‘krachtig’  

persoon (in het boek is dat Max, op school de leerkracht) kan én mag ingrijpen als de situatie erom vraagt. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het Kanjerboek. Deze kunt u te  leen vragen bij Manon. 

Kanjertraining 

WMS congres 

Ruim twee weken geleden ben ik, tezamen met de twee ouders 

uit de MR en Manon naar het WMS congres in Ede geweest. WMS 

staat voor Wet Medezeggenschap. Ikzelf was daar namens de 

personeelsgeleding van de MR van De Wilgen. Het was een zeer 

leerzame dag! 

Mensen uit het hele land die zitting hebben in een (G)MR waren 

hier aanwezig. Erg interessant om met elkaar in gesprek te zijn 

over zaken die van belang zijn op een (basis)school. 

Wederom ben ik tot de conclusie gekomen dat alles valt of staat 

met de communicatie tussen de personeelsgeleding, oudergele-

ding en directie binnen een MR.  We hebben immers allemaal 

hetzelfde doel; goed onderwijs voor elk kind!  

Na aJoop hebben wij (Ben, Marcel, Manon en ik) nog de dag 

doorgenomen en met elkaar hebben wij weer voldoende bagage 

en gesprekstof om mee te nemen in onze MR vergaderingen. 

Leuk om als MR te kunnen én vooral blijven groeien. We worden 

er sterker van!           Miranda 


