
 

Dinsdag 2 juniDinsdag 2 juniDinsdag 2 juniDinsdag 2 juni    

NME tocht groep 3/4 
 

Dinsdag 2 en Dinsdag 2 en Dinsdag 2 en Dinsdag 2 en     

donderdag 4 junidonderdag 4 junidonderdag 4 junidonderdag 4 juni    

Adviesgesprekken groep 7 

n.a.v. de entreetoets 
 

Woensdag 3 juniWoensdag 3 juniWoensdag 3 juniWoensdag 3 juni    

Hoofdluiscontrole 
    

Vrijdag 5 juniVrijdag 5 juniVrijdag 5 juniVrijdag 5 juni    

Sportdag 

Zondag 7 juniZondag 7 juniZondag 7 juniZondag 7 juni    

Eerste communie 

 

Maandag 8 t/m donder-Maandag 8 t/m donder-Maandag 8 t/m donder-Maandag 8 t/m donder-

dag 11 junidag 11 junidag 11 junidag 11 juni    

Avondvierdaagse 
 

Woensdag 10 juniWoensdag 10 juniWoensdag 10 juniWoensdag 10 juni    

Bezoek kerk groep 3/4 
 

Vrijdag 12 juniVrijdag 12 juniVrijdag 12 juniVrijdag 12 juni    

Manon afwezig (studie) 
 

Zaterdag 13 juniZaterdag 13 juniZaterdag 13 juniZaterdag 13 juni    

Scholierenatletiekdag 
 

Dinsdag 16 juniDinsdag 16 juniDinsdag 16 juniDinsdag 16 juni    

Volgende W&W 
 

Dinsdag 16 juniDinsdag 16 juniDinsdag 16 juniDinsdag 16 juni    

OR/MR vergadering 

Agenda  

2 juni 

Sportdag - tour de Toolenburgse Plas 
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Beste ouders, 

 

Denkt u nog aan de sportdag van a.s. 

vrijdag 5 juni ? 

Tussen 8.45 - 9.00 uur verwachten wij 

alle leerlingen bij het kleine strandje aan 

de Toolenburgerplas (tussen Long Island 

en Lieveling). 

Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden 

op de ;ets verwacht om het rondje op de ;ets verwacht om het rondje op de ;ets verwacht om het rondje op de ;ets verwacht om het rondje 

Toolenburgerplas te kunnen ;etsen !!Toolenburgerplas te kunnen ;etsen !!Toolenburgerplas te kunnen ;etsen !!Toolenburgerplas te kunnen ;etsen !!    

Het is handig om sportieve kleding te 

dragen. Voor drinken en een tussen-

doortje wordt gezorgd, maar gezien de 

goede weersvoorspelling is het handig 

om wat extra te drinken mee te nemen. 

We zijn nog op zoek naar een step om 

te gebruiken, heeft u er 1 te leen, 

graag melden bij de kleuter-

leerkrachten. 

Zijn er nog ouders die bij de sportdag 

van groep 3 t/m 8 willen helpen, dan 

kan de sportdag nog beter verlopen. 

Graag een mailtje naar meester  

Ricardo: r.berkhout@bs-dewilgen.nl 

Wij hopen op een sportieve en Wij hopen op een sportieve en Wij hopen op een sportieve en Wij hopen op een sportieve en     

zonnige dag !!!zonnige dag !!!zonnige dag !!!zonnige dag !!!    

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 19, 2 juni 2015 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

1 t/m 7 juni1 t/m 7 juni1 t/m 7 juni1 t/m 7 juni    
    

Caitlin Gilroy (11) 

Wah Man (6) 

Kwan Man (6) 

Julian Kromkamp (10) 

Christa Bosman (12) 

Ruben Visser (12) 

Elena Spierenburg (8) 

Mex Hajou (5) 

Levi Kurüm (8) 

David van Ooijen (8) 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

8 t/m 14 juni8 t/m 14 juni8 t/m 14 juni8 t/m 14 juni    
    

Fleur de Bruijn (9) 

Jimmy Elzinga (12) 

Bag2School 

Er zijn al weer heel veel zakken ingele-

verd met oude kleding, knuGelbees-

ten, gordijnen, beddengoed e.d. 

We zijn hier als school heel blij mee. 

Met de opbrengst van deze 

Bag2School actie willen we dit keer 

een draadloze microfoon gaan  

aanschaGen. In de voorgaande jaren 

hebben we van de opbrengst al het 

podium opgeknapt en de bakken 

voor onder de kapstok aangeschaft. 

Dus ruim uw kasten (en die van uw 

buren, familie, kennissen) op en breng 

uw zakken voor 12 juni naar school. 

 

We hebben in verband met het  

oefenen van groep 8 voor de musical 

de zakken verplaatst naar het lokaal 

van juf Julia. Dus uw zakken niet meer 

op het podium plaatsen, maar in het 

extra lokaal van groep 7 en 8. 
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Kennismaken met juf Cindy 

Vacature  

Vacature Lid Raad van Toezicht Meer Primair 

De Raad van Toezicht heeft een advertentie geplaatst in 

de Volkskrant en in het Haarlems Dagblad van 23 mei jl. 

waarin zij belangstellenden oproepen om te reageren. 

 

Meer informatie over de vacature is beschikbaar op 

www.meerprimair.nl. 

Zondag 7 juni wordt in de Joannes de Doper kerk aan 

de Kruisweg de viering ter gelegenheid van de eerste 

communie gehouden. Vijf leerlingen uit groep 4 van 

De Wilgen doen ook hun eerste communie.  

Wij wensen, Levi, Elena, Sophie, Serginho en Stanley 

een heel mooie en inspirerende viering toe.  

 

In het kader van deze eerste communie zal de hele 

groep 3/4 op woensdag 10 juni een bezoek brengen 

aan de kerk. 
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Trefwoord 

Inloopspreekuur GGD 

Op  donderdag 18 en dinsdag 23 juni vindt de laatste 

ronde gespreksavonden van dit jaar plaats. De groepen 

1/2 zullen ‘s middags al starten met de gesprekken. U 

ontvangt volgende week het strookje om uw voorkeur 

voor dag en vroeg/laat aan te kunnen geven. Wilt u 

deze uiterlijk vrijdag 12 juni inleveren. U ontvangt dan 

dinsdag 16 juni het brieKe met de tijden waarop u  

verwacht wordt. 

Alvast bedankt!    

Het thema waar in alle groepen, vorige week, deze week en volgende week met 

Trefwoord over gewerkt wordt is: OverbrengenOverbrengenOverbrengenOverbrengen.  

Communiceren betekent dat je een bepaalde boodschap probeert over te bren-

gen. Een zakelijke mededeling, een praktische aanwijzing, een gevoel. Of dat goed 

lukt, hangt af van veel factoren: een lastige boodschap of een slecht gekozen 

communicatiemiddel kan voor problemen zorgen. In dit 

thema van Trefwoord gaat het niet alleen om de  

technische aspecten van de communicatie maar vooral 

ook om de vraag welke betekenis een boodschap kan 

krijgen in het leven van mensen.  

Ook komen in het thema ‘Overbrengen’ ingewikkelde 

vraagstukken aan bod; Hoe geef je ruimte aan de vrijheid 

van meningsuiting en respecteer je tegelijkertijd de  

gevoelens van de ander? Hoe blijf je jezelf te midden van 

een grote verscheidenheid aan overtuigingen? Hoe ga je 

om met social media die jouw wereldje ineens heel klein 

en tegelijkertijd onbegrensd groot kunnen maken? 

Hierbij een herinnering voor het inloopspreekuur van 

de GGD: 

Maandag 8 juni a.s.Maandag 8 juni a.s.Maandag 8 juni a.s.Maandag 8 juni a.s. is er inloopspreekuur van de GGD 

verpleegkundige van 14:0014:0014:0014:00----15:3015:3015:3015:30. (Dit is het laatste 

GGD spreekuur van dit schooljaar, na de vakantie zul-

len er weer nieuwe data komen, ook voor de spreek-

uren van  de schoolcoach (voor heen schoolmaat-

schappelijk werk). 

 

Ouders kunnen bij de GGD verpleegkundige terecht 

voor o.a. de volgende zaken:  

• Groei 

• Zindelijkheidsproblemen 

• (Gezonde)Voeding 

• Ontwikkeling 

• Opvoeding (tripple p 1, 2 en 3 ) 

 

Graag zouden wij willen weten hoeveel mensen hier-

van gebruik willen maken, zodat de GGD verpleeg-

kundige zich hierop kan voorbereiden. Wilt u op dit 

vrijblijvende spreekuur komen stuur een mailtje naar: 

c.steetskamp@bs-dewilgen.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Christianne Steetskamp, Coördinator Leerlingenzorg 


