
 

Woensdag 8 aprilWoensdag 8 aprilWoensdag 8 aprilWoensdag 8 april    

Schoolvoetbal  

Meisjes groep 5/6 

Jongens groep 5/6 
 

Vrijdag 10 aprilVrijdag 10 aprilVrijdag 10 aprilVrijdag 10 april    

Manon afwezig (studie) 

Dinsdag 14 t/m donder-Dinsdag 14 t/m donder-Dinsdag 14 t/m donder-Dinsdag 14 t/m donder-

dag 23 aprildag 23 aprildag 23 aprildag 23 april    

Entreetoets groep 7 

(dagdelen) 
 

Woensdag 15 aprilWoensdag 15 aprilWoensdag 15 aprilWoensdag 15 april    

Schoolvoetbal  

Meisjes groep 7/8 

Mix groep 3/4 
 

Donderdag 16 aprilDonderdag 16 aprilDonderdag 16 aprilDonderdag 16 april    

Schriftelijk en theoretisch 

verkeersexamen groep 7 
 

Vrijdag 17 aprilVrijdag 17 aprilVrijdag 17 aprilVrijdag 17 april    

Schoolreis 
 

Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m Dinsdag 21 t/m     

donderdag 23 aprildonderdag 23 aprildonderdag 23 aprildonderdag 23 april    

Eindtoets groep 8 
  

Dinsdag 21 aprilDinsdag 21 aprilDinsdag 21 aprilDinsdag 21 april    

Volgende W&W 
 

 

Agenda  

7 april 

Continurooster 
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Voor het derde schooljaar werken wij 

met ons continurooster. Onze schooltij-

den zijn gebaseerd op het ‘Hoornse mo-

del’ waarbij we 3 lange dagen hebben 

en 2 korte dagen.  

Vanuit gesprekken met ouders, maar 

ook vanuit het oudertevredenheids-

onderzoek, blijkt dat het grootste deel 

van onze ouders erg blij en tevreden is 

met ons huidige rooster en opvang-

structuur. Ook de leerlingen geven  

regelmatig aan dat ze het een prettig 

rooster vinden. 

Voor ons dus een goede reden om dit 

zo in stand te houden. 

Hiervoor hebben we wel uw hulp nodig. 

In de eerste plaats kunnen we niet  

zonder uw vrijwillige bijdrage. Deze 40 

euro per kind per jaar stelt ons in staat 

om onze vrijwilligers te bekostigen. 

Daarnaast hebben we u hard nodig om 

1 maal per kind per jaar een pleinwacht 

te draaien. Hierdoor kunnen we  

tezamen met ons TSO team steeds  

voldoende aandacht bieden aan de leer-

lingen tijdens de pauze. Het positieve 

nieuws is dat zowel de vrijwillige bijdra-

gen goed voldaan worden, alsmede de 

pleinwachten goed worden ingevuld. 

Daar ligt dan ook niet onze hulpvraag.Daar ligt dan ook niet onze hulpvraag.Daar ligt dan ook niet onze hulpvraag.Daar ligt dan ook niet onze hulpvraag.    

Waar ligt deze dan wel?Waar ligt deze dan wel?Waar ligt deze dan wel?Waar ligt deze dan wel?    

Fred, onze coördinator TSO, heeft aan-

gegeven dat hij volgend jaar deze taak 

voor het 4e jaar zal gaan doen, maar dat 

dat wel zijn laatste jaar wordt. Ook heeft 

ons vaste TSO team aangegeven dat 

zij na volgend jaar zullen gaan  

stoppen met draaien van de TSO  

diensten. Hun eigen kinderen zijn  

inmiddels allemaal al geruime tijd van 

school af en zij willen zich gaan  

richten op andere activiteiten. 

 

Nu zou het heel ;jn zijn als we vanuit 

onze eigen oudergroep een nieuw 

TSO team zouden kunnen gaan  

vormen. Het mooiste zou zijn als we 

dit aspirant team al volgend jaar  

kunnen samenstellen zodat zij een 

heel schooljaar mee kunnen draaien 

met de experts en dat de taken en 

verantwoordelijkheden in dit jaar  

langzaam kunnen verschuiven van het 

oude team naar het nieuwe team. 

We zoeken dus een TSO coördinator. 

Deze moet vooral beschikken over tijd 

om 2, bij voorkeur  3 dagen van 11.30 - 

13.00 uur op school te kunnen zijn. 

Daarnaast wordt tijd gevraagd voor 

het plannen van de pleinwachten, 

versturen van de informatie en het 

bijhouden van de boekhouding. 

Ook zoeken we TSO medewerkers.  

Zij moeten 2 of 3 dagen beschikbaar 

zijn tussen 11.30 - 13.00 uur. 

De vrijwilligersvergoeding bedraagt  

€ 4,50 per uur (€ 6,75 per dienst). 

Heeft u interesse of wilt u meer Heeft u interesse of wilt u meer Heeft u interesse of wilt u meer Heeft u interesse of wilt u meer     

informatie? informatie? informatie? informatie?     

Kom langs bij Fred of ManonKom langs bij Fred of ManonKom langs bij Fred of ManonKom langs bij Fred of Manon    

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 16, 7 april 2015 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

6 t/m 12 april6 t/m 12 april6 t/m 12 april6 t/m 12 april    
    

Julian Pei@er (5) 

Noé Espinosa Santana (12) 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

13 t/m 19 april13 t/m 19 april13 t/m 19 april13 t/m 19 april    
    

Alisa Versteeg (7) 

Juf Karin 
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Schoolvoetbal 

Deze week, woensdag 8 april, is het de beurt 

aan de jongens en meisjes van groep 5/6. 

De jongens spelen om: 

13.00 uur 

13.45 uur 

14.15 uur 

De meisjes mogen het veld op om: 

16.30 uur 

17.15 uur 

17.45 uur 

We wensen jullie alvast heel veel succes en 

veel leuke sportieve wedstrijden! 

Op voeten en �etsen 

Schoolreis 

Op vrijdag 17 april gaat De Wilgen op schoolreis. 

We vertrekken allemaal vanaf het parkeerterrein bij het Speel-

kasteel. We verzamelen daar tussen 8.20 en 8.30 uur en zullen 

om 8.45 uur vertrekken.  

De groepen 1 en 2 gaan die dag naar Oud Valkeveen en zullen 

om ongeveer 15.30 uur bij schoolom ongeveer 15.30 uur bij schoolom ongeveer 15.30 uur bij schoolom ongeveer 15.30 uur bij school aankomen. Leerlingen 

waarvan de ouders meegaan met de midden- en bovenbouw, 

kunnen eventueel op school worden opgevangen. Zou u dit 

willen doorgeven aan de leerkracht? 

De midden- en bovenbouw gaan naar de Efteling en zullen ook 

bij school aankomenschool aankomenschool aankomenschool aankomen, maar dan om     ongeveer 17.00 uur.ongeveer 17.00 uur.ongeveer 17.00 uur.ongeveer 17.00 uur. Het 

zou kunnen dat wij last krijgen van ;les, daarvoor uw begrip. 

Maandag 13 april ontvangt u een brief met aanvullende  

informatie.  

Beste ouders, 

In de periode van dinsdag 7 t/m vrijdag 24 april 2015 doen de groepen 3 t/m 6 mee met het verkeersproject 

“Op voeten en ;etsen” van VVN.  

Hoe gaat dit in zijn werk en wat wordt er van u als ouder verwacht? 

Tijdens deze periode kunnen de leerlingen stickers verdienen, door lopend of ;etsend naar school te komen. 

Elke ochtend vraagt de leerkracht hoe de leerlingen naar school zijn gekomen. Hiervoor krijgen ze dan een  

sticker van een ;etser of een wandelaar en deze kunnen ze op hun eigen kaart plakken.  

Aan het einde van deze periode wordt er gekeken wie er het vaakst lopend en/of ;etsend naar school is  

gekomen. Deze leerling wint dan een heuse beker. Ook wordt er besproken wat er  

veranderd kan worden om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen lopend of  

;etsend naar school komen. De taak voor u als ouder is uw kind(eren) stimuleren lopend of 

;etsend naar school te gaan en misschien zelf ook meer te gaan lopen of ;etsen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze altijd aan ons stellen. 

De verkeerscommissie van De Wilgen 

Schoolvoetbal 

Volgende week, woensdag 15 april, is er de 

herkansing voor de meisjes van groep 7/8 en 

een mixteam van groep 3/4 om mee te doen 

aan het schoolvoetbal. Op 25 maart waren de 

wedstrijden helaas afgelast wegens natte  

velden. 

De leerlingen van groep 3/4 spelen om: 

13.00 uur 

13.45 uur 

14.15 uur 

De meiden van groep 7/8 gaan het veld op 

om: 

13.15 uur 

13.45 uur 

14.00 uur 

We hopen dit keer op mooi weer, een  

sportieve strijd en natuurlijk veel publiek! 

Op de gespreksavonden in februari hebben we van veel  

ouders input gekregen over ons huidige en toekomstige  

beleid. Veel van deze zaken zullen terugkomen in onze  

plannen voor de komende 4 jaar. 

We willen alle ouders die de moeite genomen hebben om 

ons te voorzien van kritische informatie heel hartelijk danken. 

Met uw beeld kunnen wij verder werken aan een goede 

school voor uw kind(eren). 

Zodra het schoolplan de;nitief is geworden (juni), komt hij 

op de website. 
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Juf Julia 

Juf Julia loopt vanaf januari bij ons op De Wil-

gen haar eindstage in groep 7/8. Deze stage 

bestaat uit twee delen. Juf Julia heeft haar 

eerste deel van de LIO stage inmiddels met 

zeer positief resultaat afgesloten. Zij gaat  

vanaf 13 april starten aan het tweede deel. Dit 

betekent dat zij vanaf maandag 13 april  

5 dagen op school in groep 7/8 aanwezig is. 

Voor deze groepen erg ;jn, want er komen 

veel bijzondere activiteiten aan, zoals het  

verkeersexamen en entreetoets voor groep 7 

en de eindtoets, kamp en musical voor groep 

8. 

Trefwoord 

Bag2School 

De lente zit eindelijk een beetje in de lucht en misschien bent u 

al bezig om uit te zoeken welke kleding nog past en welke  

helaas niet meer. Gooi het niet weg, want andere mensen  

kunnen hier nog veel plezier aan beleven.  

Ook deze periode houden we weer een Bag2school actie. Lever 

uw oude kleding, gordijnen, schoenen, knu@els en tassen in op 

school. Voor iedere kilo ontvangen we € 0,30. U krijgt natuurlijk 

weer een zak van school, maar heeft u meer dan 1 zak te vullen 

(wat wij natuurlijk hopen) dan kunt u ook gewoon vuilniszakken 

gebruiken voor de rest van de kleding en spullen.  

Na de opknapbeurt van het podium en de bakken onder de 

kapstokken willen we het geld dit keer besteden aan een nieu-

we geluidsinstallatie. We willen graag een draadloze microfoon, 

die we binnen maar ook buiten met allerlei activiteiten kunnen 

gebruiken.  

Vanaf donderdag 21 mei (na de open ochtend) kunt u de zak-

ken alvast weer meenemen naar school en op het podium 

plaatsen. Op vrijdag 12 juni zullen alle zakken opgehaald  

worden.  

Na het thema ’Opbloeien’ rondom het paasverhaal zijn we vandaag met 

Trefwoord gestart met het thema ‘Veranderen’. Een thema waarin je   

natuurlijk heel veel kwijt kunt. Tenslotte verandert er veel in ons en om ons 

heen. Maar wat betekent het als je steeds opnieuw je weg moet vinden, al 

je houvast verliest in je leven. Hoe kun je als mens omgaan met  

veranderingen. Maar bij levensbeschouwelijke vorming gaat het niet alleen 

om de vaststelling van dat alles verandert, maar ook om de vraag naar de 

zin van het veranderen. In dit thema zal gebruik gemaakt worden van het  

bijbelboek Ruth. Het verhaal van Ruth maakt duidelijk dat veranderingen je 

kwetsbaar kunnen maken. Flexibel zijn en je durven aanpassen, maar ook 

jezelf niet wegcijferen, dat alles vraagt om lef en vertrouwen. Het is dan ook 

belangrijk dat er mensen zijn die je helpen en steun geven. 

Eindtoets groep 8 

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle 

leerlingen van groep 8 in het reguliere basis-

onderwijs verplicht om een eindtoets te  

maken. De overheid stelt hiervoor aan scho-

len de Centrale Eindtoets beschikbaar. Eén 

van de toetsen die beschikbaar is, is de CITO 

eindtoets. Omdat wij op De Wilgen al de CITO 

toetsen gebruikten in groep 8 en daar tevre-

den over waren, hebben wij besloten ook nu 

gebruik te maken van de toetsen van CITO. 

Wel wordt de toets later afgenomen dan in  

voorgaande jaren. Dit omdat deze toets niet 

gebruikt mag worden voor het opstellen van 

het schooladvies. Ook daarin verandert er 

voor ons als De Wilgen niets, omdat ons  

advies altijd al voor de toets uitgebracht werd. 

De toets vindt dit jaar plaats op 21 t/m 23 

april. 

Veel meer informatie over de eindtoets vindt 

u op: www.centraleeindtoetspo.nl 

De groepen 1/2 worden door de instroom van  nieuwe  

leerlingen elke keer iets groter. Omdat we dit jaar net niet 

voldoende leerlingen hebben om de groepen te kunnen 

splitsen zijn we in overleg met het bestuur op zoek gegaan 

naar de mogelijkheden van extra ondersteuning om elk kind 

tot zijn recht te laten komen. 

Voor de laatste periode tot de zomervakantie betekent dit 

het volgende: 

Juf Wendy zal in plaats van de dinsdagen op de maandagen 

gaan komen. Juf Karin zal na haar taalondersteuning op de 

dinsdag de rest van de ochtend blijven om extra te onder-

steunen in de groepen 1/2. Tenslotte zal juf Miranda alle  

donderdagen van 9.00 - 11.30 uur op school zijn om ook op 

deze dag extra ondersteuning te kunnen  

bieden. 

 


