
 

Dinsdag  30 juniDinsdag  30 juniDinsdag  30 juniDinsdag  30 juni    

Afscheidsavond groep 8 
 

Woensdag 1 juliWoensdag 1 juliWoensdag 1 juliWoensdag 1 juli    

Rapporten mee 
    

Woensdag 1 juliWoensdag 1 juliWoensdag 1 juliWoensdag 1 juli    

SchoonmaakmiddagSchoonmaakmiddagSchoonmaakmiddagSchoonmaakmiddag    

13.00 13.00 13.00 13.00 ----    15.00 uur15.00 uur15.00 uur15.00 uur    
 

Donderdag 2 juliDonderdag 2 juliDonderdag 2 juliDonderdag 2 juli    

Juf Laurien komt kennis 

maken  8.20 - 9.00 uur 
    

Donderdag 2 juliDonderdag 2 juliDonderdag 2 juliDonderdag 2 juli    

Afscheid juf Kitty en  juf 

Manon 15.00 - 15.45 uur 

 

Vrijdag 3 juliVrijdag 3 juliVrijdag 3 juliVrijdag 3 juli    

Laatste schooldag 

Maandag 17 augustus Maandag 17 augustus Maandag 17 augustus Maandag 17 augustus     

Start schooljaar 

2015-2016 
 

Maandag 17 augustusMaandag 17 augustusMaandag 17 augustusMaandag 17 augustus    

14.30 uur Startactiviteit 14.30 uur Startactiviteit 14.30 uur Startactiviteit 14.30 uur Startactiviteit 

jubileumjaarjubileumjaarjubileumjaarjubileumjaar    
    

Maandag 17 augustusMaandag 17 augustusMaandag 17 augustusMaandag 17 augustus    

Volgende Willeke en Wil 
 

Agenda  

30 juni 

Einde schooljaar in zicht 
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Schooljaar 2014-2015 is bijna afgelopen. 

We zijn gestart met de laatste week. Een 

week waarin nog veel activiteiten zullen 

plaatsvinden: 

Dinsdagavond 30 juni zullen de  

leerlingen van groep 8 afscheid nemen 

van hun basisschooltijd. Dit doen zij 

door het opvoeren van een prachtige 

musical, waarna zij tijdens een o3cieel 

gedeelte hun laatste rapport zullen  

ontvangen. 

Woensdag 1 juli vindt nog onze  

schoonmaakmiddag plaats. We willen 

het nieuwe schooljaar namelijk weer 

lekker fris kunnen beginnen!  

U komt toch ook helpen tussen 13.00 U komt toch ook helpen tussen 13.00 U komt toch ook helpen tussen 13.00 U komt toch ook helpen tussen 13.00 

en 15.00 uur?!en 15.00 uur?!en 15.00 uur?!en 15.00 uur?!    

Donderdag 2 juli staat ook in het teken 

van afscheid. U bent van harte welkom U bent van harte welkom U bent van harte welkom U bent van harte welkom 

om tussen 15.00 en 15.45 uur op het om tussen 15.00 en 15.45 uur op het om tussen 15.00 en 15.45 uur op het om tussen 15.00 en 15.45 uur op het 

schoolplein het glas nog even te schoolplein het glas nog even te schoolplein het glas nog even te schoolplein het glas nog even te 

he7en met juf Kitty en juf Manon. he7en met juf Kitty en juf Manon. he7en met juf Kitty en juf Manon. he7en met juf Kitty en juf Manon.     

Vrijdag 3 juli is dan de laatste school-

dag van dit jaar. In elke klas zullen er  

gezelschapsspelletjes gespeeld wor-

den (neem iets leuks mee van thuis), 

waarna alle lokalen samen met de 

leerlingen leeggeruimd worden. Wel-

ke vaders (of moeders) willen vanaf  

10.30 uur ons even helpen met sjou-

wen en stapelen? (aanmelden bij juf 

Manon). Er is deze dag geen gymles. 

Traditiegetrouw zullen we deze Traditiegetrouw zullen we deze Traditiegetrouw zullen we deze Traditiegetrouw zullen we deze 

laatste schooldag, vrijdag 3 juli, om laatste schooldag, vrijdag 3 juli, om laatste schooldag, vrijdag 3 juli, om laatste schooldag, vrijdag 3 juli, om 

12.10 uur het schooljaar al zingend 12.10 uur het schooljaar al zingend 12.10 uur het schooljaar al zingend 12.10 uur het schooljaar al zingend 

en tellend afsluiten op het school-en tellend afsluiten op het school-en tellend afsluiten op het school-en tellend afsluiten op het school-

plein.plein.plein.plein.    

U bent daar toch ook bij?!U bent daar toch ook bij?!U bent daar toch ook bij?!U bent daar toch ook bij?!    

Na de vakantie verwachten we alle 

leerlingen weer terug op maandag 17 

augustus om 8.30 uur. 

Het team van De Wilgen Het team van De Wilgen Het team van De Wilgen Het team van De Wilgen 

wenst u een zomerse wenst u een zomerse wenst u een zomerse wenst u een zomerse     

vakantie toe!vakantie toe!vakantie toe!vakantie toe!    
Ook ik ga genieten van een heerlijke zomer-

vakantie. Voor acute noodsituaties ben ik de 

hele vakantie (ook na 1 augustus) bereikbaar. 

Mijn nummer is 06-28154726.  Groet Manon 

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 21, 30 juni 2015 

Jarigen in de vakantie (juli)Jarigen in de vakantie (juli)Jarigen in de vakantie (juli)Jarigen in de vakantie (juli)    

Sam Portegijs (5) 

Grisha Martinez y Uridiales (5) 

Thijmen Burggraaf (5) 

Lauren Ploegman (5) 

Mano van Rijswijk (10) 

Senna van Ginkel (11) 

Anouk Bosma (9) 

Nick Elzinga (8) 

Isis van Ginkel (9) 

Ruben van der Linde (12) 

Serginho de Fretes (8) 

Jarigen in de vakantie (augustus)Jarigen in de vakantie (augustus)Jarigen in de vakantie (augustus)Jarigen in de vakantie (augustus)    

Brandon Tiber (5) 

Jayden Munoz (6) 

Isabel Haarsma (5) 

Mike Lohman (9) 

Juf José 

Juf Julia 

Jarigen deze week 29 juni t/m 5 juliJarigen deze week 29 juni t/m 5 juliJarigen deze week 29 juni t/m 5 juliJarigen deze week 29 juni t/m 5 juli    

Dave de Bruijn (12) 

SoEane de Groot (12) 

Na de vakantie zal Pepijn Deen star-

ten op basisschool Opmaat in 

Nieuw-Vennep. We wensen  hem 

en zijn ouders daar een mooi ver-

volg toe van zijn schoolloopbaan! 
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Lokaalindeling 

De lokaalindeling voor het nieuwe schooljaar 

is bekend: 

 

Groep 1/2a lokaal a (nu ook groep 1/2a) 

Groep 1/2b lokaal b (nu ook groep 1/2b) 

Groep 3 lokaal e (nu groep 3/4) 

Groep 4/5 lokaal f (nu groep 5/6) 

Groep 6 lokaal g (nu groep 7/8) 

Groep 7/8 lokaal h (nu extra lokaal) 

 

Lokaal c en d zullen komend schooljaar  

opnieuw uitgeleend worden aan groepen 

van Tabitha. 

Welkom nieuwe leerlingen 

Na de zomervakantie zullen er 11 nieuwe leerlingen bij ons op 

De Wilgen starten. Wij wensen jullie en jullie ouders allemaal 

een Ejne tijd bij ons op school. 

In groep 1/2a starten Joah Lee Basaur, Lisa Holswilder, Latifa 

Mellaki en Mahir Nur. Zij worden allemaal in of net na de zomer-

vakantie 4 jaar. Ook start in deze groep Sophia Selifonov. Sophia 

verhuist in de vakantie naar Hoofddorp. 

In groep 1/2b starten Fenna van der Ham en Jente Nelis. 

In groep 3 verwelkomen we Grace mcLoughin. Grace zat bij ons 

in groep 1/2b en is een paar maanden naar Peru geweest. 

In groep 4/5 start Camila Farias Torres. Camila verhuist in de 

zomervakantie vanuit Utrecht naar Hoofddorp. 

In groep 6 start Maren Kerkman. Maren komt van een andere 

school in Hoofddorp. 

In groep 7/8 start Igor Karacharov. Igor is de broer van Luch die 

in groep 1/2a zit. Igor heeft vanaf november onderwijs gehad in 

de schakelklas voor de Nederlandse taal en komt nu bij ons naar 

De Wilgen. 

Even voorstellen: Antoinette Wastell 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Zoals u heeft kunnen vernemen heb ik de eer om het “stokje” van Manon  

Groenenberg over te nemen. Graag stel ik mij nader  aan u voor: 

Mijn naam is Antoinette Wastell, ik ben 41 jaar en woon in Driehuis. Ik ben bijna  

20 jaar getrouwd met Graham en samen hebben wij drie dochters, Kelly 16 jaar, 

Caitlyn 13 jaar en Chelsea 10 jaar. Ons gezin is aangevuld met een paard, een 

hond,  2 konijnen, hamster en twee schildpadden!  

De tijd die ik nog over heb besteed ik aan paardrijden, hardlopen en reizen.  

 

Ik werk sinds 2006 met veel plezier voor Meer Primair, toen nog SKOH. Mijn eerste 

school binnen de stichting was de Vredeburg. Daarna heb ik op de Klimop in 

Hoofddorp gewerkt. Op de Klimop heb ik gewerkt als leerkracht, VideoCoach en bouwcoördinator. In 2011 kreeg 

ik de kans om als plaatsvervangend adjunct directeur ervaring op te doen. Vanaf maart 2012 ben ik directeur op 

de  St. Willibrordus in Buitenkaag. De St. Willibrordus is één van de 19 scholen van Meer Primair.  

 

Ik vind het belangrijk dat zowel leerlingen, ouders als teamleden zich prettig voelen op school, vanuit die basis 

kan het echte leren pas plaatsvinden. Ik geloof dat iedereen over kwaliteiten beschikt en streef ernaar dat  

iedereen het beste uit zichzelf haalt. Ik hecht waarde aan het gezamenlijk werken aan de verbetering van de  

schoolorganisatie. Daarbij is betrokkenheid en goede communicatie met zowel leerlingen, ouders als teamleden 

van groot belang. De basisschooltijd moet voor alle kinderen een periode zijn, waar ze later met veel plezier aan 

terug denken en waarbij ze de juiste bagage verzamelen voor hun toekomst. 

Ik heb het team al mogen ontmoeten en heb dit als zeer plezierig ervaren. Het voelt als een warm bad met zeer 

betrokken teamleden. De komende tijd zal voor mij in het teken staan van verdere kennismaking, voorbereiding 

en informatie overdracht.   

 

Ik zie ernaar uit om op maandag 17 augustus alle kinderen en u als ouder te mogen ontmoeten en hoop op een 

Ejne tijd op De Wilgen! 

 

Met vriendelijke groet,     Antoinette Wastell 
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Even voorstellen: juf Laurien en juf Ilona 

Agendagebruik groep 7/8 

Volgend schooljaar gaan wij met groep 7 en groep 8 op De 

Wilgen aan de slag met agendagebruik. Wij willen de kinderen 

hierin begeleiden op school. Zij krijgen een agenda voor 2015-

2016 aangeboden en hoeven dus niet zelf een agenda aan te 
scha7en. Alle kinderen zullen gebruik gaan maken van deze 

schoolagenda. 

Eén van de doelen zal zijn om de kinderen hun huiswerk te  

leren plannen.  

Wij merken nog weleens dat kinderen hier moeite mee  

hebben en op deze manier kunnen wij ze hiermee helpen. Aan 

het begin van schooljaar zal juf Sylvia met de kinderen hier een 

start mee gaan maken. 

 

Beste kinderen en ouders van De Wilgen,  

Mijn naam is Laurien van Noort en ik ben 30 lentes jong. De afgelopen 7 jaar heb ik 

met veel plezier op de Flamingoschool in Hoofddorp gewerkt. Afgelopen jaar heb 

ik gekozen om de mobiliteit in te gaan en kwam De Wilgen op mijn pad. Wat mij 

aanspreekt van De Wilgen is dat De Wilgen een kleinschalige school is waar ou-

ders, kinderen en leerkrachten elkaar allemaal kennen. Na een aantal gesprekken 

werd duidelijk dat ik in groep 1/2b aan de slag mag. Dit vind ik ontzettend leuk 

omdat kleuters onbevangen een nieuwe wereld instappen en als leerkracht van 

groep 1/2 mag je kinderen hier in begeleiden.  

In mijn vrije tijd ga ik graag op stap met vrienden en vriendinnen; een lekker res-

taurant of de bioscoop slaan we niet over. Daarnaast ga ik graag sporten, speel ik 

(een beetje) piano en bak ik graag taarten.  

Ik hoop een mooie tijd te beleven op De Wilgen en voor nu wens ik u een prachti-

ge ‘zonnige’ zomervakantie toe.  

 

Groetjes Laurien  

 

 

Mijn naam is Ilona Keesom, ik ben 34 jaar. Samen met mijn vriend woon ik in 

Hoofddorp. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, op de Eets of een rondje  

hardlopen.  

Ik ben 13 jaar werkzaam in het basisonderwijs en heb in die periode gewerkt op 

twee verschillende scholen van Meerprimair. Ik heb aan bijna alle jaargroepen 

lesgeven en vind het leuk dat iedere jaargroep iets speciaals biedt en geen klas 

hetzelfde is. Dat maakt het vak interessant. Het proces van leren lezen bij  

kinderen vind ik fantastisch. 

Komend schooljaar ga ik starten op De Wilgen. Ik mag dan lesgeven aan  

groep 4/5 en heb daar ontzettend veel zin in. Ik kijk uit naar een Ejne samenwer-

king met de collega’s, de kinderen en ouders. 

Groetjes Ilona 

Maandagavond 22 juni is juf Simone  

bevallen van een prachtige dochter Nina.  

 



Pagina 4 

 

 

 

 

 

 

Jubileumjaar 

Zet het alvast in uw agenda!Zet het alvast in uw agenda!Zet het alvast in uw agenda!Zet het alvast in uw agenda!    

Op maandag 17 augustus zal om Op maandag 17 augustus zal om Op maandag 17 augustus zal om Op maandag 17 augustus zal om 

14.30 uur het schooljaar 201514.30 uur het schooljaar 201514.30 uur het schooljaar 201514.30 uur het schooljaar 2015----

2016 feestelijk geopend gaan 2016 feestelijk geopend gaan 2016 feestelijk geopend gaan 2016 feestelijk geopend gaan 

worden! worden! worden! worden!     

Vanaf dat moment vieren we dat 

De Wilgen 25 jaar bestaat. U bent 

als ouders van harte welkom op het 

plein. Samen met alle leerlingen 

gaan we er een feestje van maken! 

U komt toch ook?! 

MR nieuws 

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden. Twee ouders 

die samen de oudergeleding vormen en twee teamleden die 

samen de personeelsgeleding vormen. Nu juf Kitty met  

pensioen gaat ontstaat er een vacature in de MR. Binnen het 

team is hierover overleg geweest. Wij zijn heel blij dat juf Ilona 

kenbaar heeft gemaakt zitting te willen nemen in de MR.  

Het nieuwe schooljaar zal de MR bestaan uit: 

Marcel Spierenburg, voorzitter (oudergeleding en GMR lid) 

Miranda Heschlé, secretaris (personeelsgeleding) 

Ben Tiber (oudergeleding) 

Ilona Keesom (personeelsgeleding) 

 

In de laatste MR vergadering is juf 

Kitty bedankt voor al haar werk-

zaamheden voor de Medezeggen-

schapsraad. 

Informatiestructuur schooljaar 2015-2016 

Na uitgebreid overleg met ouders, team en MR zullen er in het nieuwe schooljaar een aantal aanpassingen 

plaatsvinden in de overlegstructuur tussen school en ouders. 

Aan het begin van het schooljaar zal voor de groepen 3 t/m 8 de informatieavond vervangen gaan worden door 

kennismakingsgesprekken. Deze zullen alleen plaatsvinden als uw kind in het nieuwe schooljaar een nieuwe  

leerkracht of nieuwe leerkrachten krijgt. Tijdens deze kennismakingsgesprekken kunt u als ouders aan de  

leerkracht-(en) vertellen wat de bijzonderheden zijn van uw kind, wat eventueel extra aandacht behoeft of  

bijzondere zaken die thuis spelen. Daarnaast kunt u ook de verwachtingen die u heeft van het schooljaar  

uitspreken. Op veel scholen wordt dit al gedaan en zowel ouders als scholen geven terug dat het erg prettig is 

om op deze manier elkaar even goed te leren kennen. Het worden ook wel omgekeerde 10-minutengesprekken 

genoemd. Niet de leerkracht is aan het vertellen over uw kind, maar u vertelt over uw kind. 

Deze gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 27 en dinsdag 1 september. Dus zet de datum alvast in uw 

agenda. Net als voor de huidige gespreksavonden ontvangt u een kaartje om uw voorkeur voor de dinsdag of 

donderdag aan te geven.  

De informatie die andere jaren verteld werd op de informatieavond, bijvoorbeeld over de methoden, afspraken 

e.d. ontvangt u dit jaar in een informatiebulletin. 

 

Voor de groepen 1/2 zal er wel een informatieavond gehouden worden. Deze heeft mede als doel dat (nieuwe) 

ouders kennis kunnen maken met elkaar. Op deze avond zal minder verteld worden over het reilen en zeilen in 

de groep. Ook dit zal u meekrijgen in het zogenoemde informatiebulletin. Deze avond vindt plaats op donder-

dag 27 augustus. 

Daarnaast zal het standaard worden dat er na ongeveer 6 weken na het instromen van een nieuwe leerling op 

school  een gesprek plaats zal vinden met de groepsleerkracht. 

Het voortgangsgesprek in november en het oudergesprek in februari zullen gewoon ongewijzigd blijven. Zie 

voor de data de kalender die u aan het begin van het schooljaar weer ontvangt. 

Wel zit er een aanpassing in de laatste gespreksronde in juni. Dit wordt een ‘facultatief’ gesprek. U kunt dan zelf 

aangeven of u dit laatste gesprek wilt houden en/of de leerkracht kan dit aangeven. Mocht u nog vragen hebben 

hierover, dan kunt u ze deze week nog stellen aan juf Manon en na de vakantie aan juf Antoinette. 


