
 

Woensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktober    

Herfsttocht groep 1/2b 

 

Woensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktober    

9.00 9.00 9.00 9.00 ----    11.30 uur11.30 uur11.30 uur11.30 uur    

Open ochtend 
 

Woensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktober    

BoekenmarktBoekenmarktBoekenmarktBoekenmarkt    

12.15 - 13.15 uur 
 

Woensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktober    

GMR vergadering 

    

Maandag 13 en dinsdag Maandag 13 en dinsdag Maandag 13 en dinsdag Maandag 13 en dinsdag 

14 oktober 14 oktober 14 oktober 14 oktober     

Tafeltennistoernooi 

        

Maandag 13 t/m vrijdag Maandag 13 t/m vrijdag Maandag 13 t/m vrijdag Maandag 13 t/m vrijdag 

17 oktober17 oktober17 oktober17 oktober    

Herfstvakantie 
 

Dinsdag 21 oktoberDinsdag 21 oktoberDinsdag 21 oktoberDinsdag 21 oktober    

Volgende W&W  
 

Woensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktoberWoensdag 22 oktober    

Hoofdluiscontrole 
 

Vrijdag 24 oktoberVrijdag 24 oktoberVrijdag 24 oktoberVrijdag 24 oktober    

Reünie groep 8 
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Kanjertraining van start 
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De eerste twee trainingen zijn door alle 

teamleden gevolgd en als De Wilgen 

zijn we nu o1cieel van start met de  

Kanjertraining.  

Het belangrijkste doel van de Kanjertrai-

ning op school is de sfeer in de klas 

goed te houden of te verbeteren.  

Daarnaast zijn er een aantal subdoelen:  

Bevordering van vertrouwen en veilig-

heid in de klas; 

Versterking van sociale vaardigheden bij 

leerlingen; 

Beheersing door leerlingen van verschil-

lende oplossingsstrategieën in con6ic-

ten; 

Bewustwording van eigenheid bij de 

leerlingen; 

Verantwoordelijkheid nemen; 

Bevordering actief burgerschap en soci-

ale integratie. 

Dit jaar zullen we een implementatie-

traject volgen. Dit betekent dat in alle 

groepen een aantal verhalen aangebo-

den wordt waarin de thema’s en de 

achtergronden van de Kanjertraining 

aangeboden worden. 

Het eerste boek heet Max en het dorp-

je. Hierin maken de leerlingen kennis 

met de verschillende personages die in 

de Kanjertraining een belangrijke rol 

spelen.  

Omdat kinderen gedrag imiteren van 

opvoeders zoals leerkrachten en  

ouders, is goed voorbeeldgedrag van 

groot belang. Daarom hebben we u als 

ouders hard nodig!  

Op donderdag 30 oktober ontvangt Op donderdag 30 oktober ontvangt Op donderdag 30 oktober ontvangt Op donderdag 30 oktober ontvangt 

u tijdens de thema oudervond meer u tijdens de thema oudervond meer u tijdens de thema oudervond meer u tijdens de thema oudervond meer 

informatie over de Kanjertraining.informatie over de Kanjertraining.informatie over de Kanjertraining.informatie over de Kanjertraining.    

De uitnodiging volgt na de vakantie. 
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Welkom 

Vandaag wederom een hartelijk welkom aan 

twee nieuwe leerlingen! Ema Bodisová en  

Bo Kleverlaan worden op 14 oktober allebei  

4 jaar. Zij starten beiden in groep 1/2b bij juf 

Miranda en juf Kitty. Wij wensen jullie en jullie 

ouders een heel Ajne tijd bij ons op De Wilgen! 

Jarige volgende weekJarige volgende weekJarige volgende weekJarige volgende week    

13 t/m 19 oktober13 t/m 19 oktober13 t/m 19 oktober13 t/m 19 oktober    
    

Diante Zindel (10) 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

6 t/m 12 oktober6 t/m 12 oktober6 t/m 12 oktober6 t/m 12 oktober    
    

Daniek Haarsma (7) 

Quinten van der Meché (6) 

Als basisschool wordt er van ons verwacht 

dat wij aan alle leerlingen 7520 uur onderwijs 

verzorgen in 8 jaar. 

Een rekensom leert ons dat elke dag 5 minu-

ten later beginnen 130 uur onderwijs kost…. 

Daarom is het van belang dat onze lessen Daarom is het van belang dat onze lessen Daarom is het van belang dat onze lessen Daarom is het van belang dat onze lessen 

ook echt om 8.30 uur kunnen starten.ook echt om 8.30 uur kunnen starten.ook echt om 8.30 uur kunnen starten.ook echt om 8.30 uur kunnen starten.    

Helpt u ons mee op tijd te beginnen door 

ruim op tijd te komen?! 

Alvast bedankt! 

De Bag2School actie is weer De Bag2School actie is weer De Bag2School actie is weer De Bag2School actie is weer 

begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.    

De eerste zakken zijn al op het 

podium neergelegd. Dank! 

U kunt uw zakken met kleding, 

schoenen, kussens, bedden-

goed, knuLels, tassen, hoeden 

e.d. inleveren tot en met  

donderdag 30 oktober. 
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Opening bieb succesvol 

Woensdag 1 oktober; buiten wappert de mooie nieuwe Wilgen-

vlag en binnen is het feestelijk versierd. Er is feest op De Wilgen! 

Tezamen met de opening van de Kinderboekenweek werd ook 

de nieuwe schoolbibliotheek geopend. Heeft u al een kijkje  

genomen? Kom gerust even binnen lopen. 

Inmiddels komen er steeds meer aanmeldingen van ouders die 

wel een aantal keer per jaar willen helpen om boeken uit te lenen. 

Toch kunnen er nog steeds biebouders bij. Meld je hiervoor aan 

bij Marlies PeiLer (m.peiLer@quicknet.nl) of Lily Poppen 

(mpoppen@live.nl). 

Deze week is de bieb in ieder geval al weer open op maandag en 

dinsdag van 12.30 - 13.30 uur. 

Meer foto’s van de opening vindt u op: www.bs-dewilgen.nl 

Hallo! Mijn naam is Martine van Bakel en ik ben 19 jaar. Ik ben tweedejaars student 

aan de Academische Pabo (Acpa) in Leiden. Hier volg ik een universitaire opleiding 

Pedagogische Wetenschappen gecombineerd met de Pabo.  

Sinds ik de afgelopen twee weken al een aantal dagen heb meegelopen in groep 

1/2b heb ik nog meer zin gekregen in de komende tijd, want ik mag het komende 

halRaar hele dinsdagen als stagiair aan de slag in groep 1/2b! Nadat ik vorig jaar stage 

heb gelopen in de middenbouw op twee andere scholen in Hoofddorp ben ik erg 

benieuwd hoe het er hier op De Wilgen aan toegaat bij de allerjongsten.   

 

De afgelopen twee weken ben ik met een grote glimlach van school naar mijn huis in 

Hoofddorp geAetst en ik weet dan ook zeker dat ik een onwijs leuke en leerzame tijd 

zal hebben hier op de Wilgen en ik hoop jullie allemaal eens te zien bij de kanjers van 

groep 1/2b! 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

Mijn naam is Samira van Erp en ik ben 24 jaar. Het komende half jaar 

kom ik iedere dinsdag bij jullie op school stage lopen in groep 1/2 a bij 

juf José in de klas. Ik ben Pabo student en doe de opleiding verkort en 

in deeltijd.  

Hiervoor heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening ge-

daan en momenteel ben ik werkzaam in de kinderopvang.  

 

Ik kijk er erg naar uit om jullie te leren kennen en ik heb super veel zin 

om de komende maanden bij jullie op school stage te komen lopen! 

 

                                                                               Groetjes,    Samira 

Kennismaken met….. 

Trefwoord 

De afgelopen week, deze week, maar ook de 

week na de herfstvakantie staat Trefwoord in 

het teken van ‘Groot en klein’. 

Groot of klein is in letterlijke zin betrekkelijk: 

naast een kind uit groep 8 is een grootste 

kleuter klein. Maar ook in Aguurlijk opzicht zijn 

het relatieve begrippen. Iemand kan zich 

soms groot voordoen, maar juist in het kleine 

schuilen vaak ongekende krachten. 

Voor de tweede keer 

in korte tijd is juf  

Marjolijn oma gewor-

den! Dit keer van 

kleinzoon Toon. 

 

Toon is geboren op 

woensdag 24 septem-

ber. 


