
 

Dinsdag 9 septemberDinsdag 9 septemberDinsdag 9 septemberDinsdag 9 september    

OR/MR vergadering 

 

Vrijdag 12 septemberVrijdag 12 septemberVrijdag 12 septemberVrijdag 12 september    

Juf Kitty afwezig 

Juf Miranda in groep 1/2b 

Woensdag 17 septemberWoensdag 17 septemberWoensdag 17 septemberWoensdag 17 september    

Teamuitje 
 

Dinsdag 23 septemberDinsdag 23 septemberDinsdag 23 septemberDinsdag 23 september    

Volgende W&W 
 

Donderdag 25 en Donderdag 25 en Donderdag 25 en Donderdag 25 en     

dinsdag 30 septemberdinsdag 30 septemberdinsdag 30 septemberdinsdag 30 september    

Screening logopedist  

Groep 2 

 

Vrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 september    

Speelgoedochtend 1/2/3 

 

Vrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 september    

Tweede Kanjertraining 

team 13.00 - 20.00 uur 

Agenda  

9 september 

Boekenbeurs op De Wilgen 
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Van 1 oktober t/m 11 oktober 2014 is 

het weer Kinderboekenweek.  

Vanzelfsprekend zullen er op De Wilgen 

meerdere activiteiten plaatsvinden pas-

send bij kinderboeken en het thema van 

de Kinderboekenweek. 

Dit jaar is het al voor de 60ste keer  

Kinderboekenweek en het thema is dan 

ook ’FEEST’.  Dit komt mooi uit want De 

Wilgen heeft ook feest. Tenslotte heb-

ben we een mooie, nieuwe bibliotheek.  

Op woensdag 1 oktober, de start van Op woensdag 1 oktober, de start van Op woensdag 1 oktober, de start van Op woensdag 1 oktober, de start van 

de Kinderboekenweek, zullen we de de Kinderboekenweek, zullen we de de Kinderboekenweek, zullen we de de Kinderboekenweek, zullen we de 

bibliotheek o6cieel openen!bibliotheek o6cieel openen!bibliotheek o6cieel openen!bibliotheek o6cieel openen!    

  

Van boeken kun je nooit genoeg heb-Van boeken kun je nooit genoeg heb-Van boeken kun je nooit genoeg heb-Van boeken kun je nooit genoeg heb-

ben en daarom organiseert de ouder-ben en daarom organiseert de ouder-ben en daarom organiseert de ouder-ben en daarom organiseert de ouder-

raad, samen met het team op woens-raad, samen met het team op woens-raad, samen met het team op woens-raad, samen met het team op woens-

dag 8 oktober een boekenmarkt. dag 8 oktober een boekenmarkt. dag 8 oktober een boekenmarkt. dag 8 oktober een boekenmarkt. Ie-

dereen die wil, mag van 12.15 uur tot 

13.15 uur op school boeken verkopen. 

De opbrengst is voor uzelf, maar een 

vrijwillige bijdrage voor extra boeken in 

de schoolbibliotheek wordt zeker  

gewaardeerd! Mocht u nu wel boeken 

hebben, maar ze niet zelf willen verko-

pen, dan kunt u ze op school inleveren 

door ze op het podium van de aula 

neer te zetten met op de doos vermeld 

“boeken voor de boekenmarkt”.  

Ouderraadsleden zullen deze boeken 

verkopen waarvan de opbrengst voor 

de schoolbibliotheek is. 

Wilt u zelf boeken verkopen meld u 

dan aan bij Masja Diehl:  

masja.diehl@gmail.com 

 

Verdere informatie over het opbouwen 

komt in de volgende Willeke en Wil. 

We hopen op een hele gezellig  

boekenmarkt. 

De Ouderraad 

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 3, 9 september 2014 

Hulp gezocht 

Achter de schermen wordt heel hard ge-

werkt door drie ouders om de bibliotheek 

op 1 oktober te kunnen openen. Deze ou-

ders zullen straks ook een rol spelen bij het 

uitlenen van de boeken aan de leerlingen 

uit de verschillende groepen.  

We willen de bibliotheek graag op 3 dagen 

open hebben; maandag, dinsdag en don-

derdag van 12.30 - 13.00 uur. Hiervoor zoe-

ken we nog meerdere ouders. 

Mocht u wel willen helpen, maar niet op 

deze tijden kunnen, laat het weten, dan 

zoeken we naar alternatieven. 

Help de bieb een succes worden!Help de bieb een succes worden!Help de bieb een succes worden!Help de bieb een succes worden!    

Meld u aan bij Manon!Meld u aan bij Manon!Meld u aan bij Manon!Meld u aan bij Manon!    

m.groenenberg@bs-dewilgen.nl 

Jarige deze weekJarige deze weekJarige deze weekJarige deze week    

8 t/m 14 september8 t/m 14 september8 t/m 14 september8 t/m 14 september    
    

Juf Simone 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

15 t/m 21 september15 t/m 21 september15 t/m 21 september15 t/m 21 september    
    

Randy van Velzen (12) 

Zoë van der Lans (5) 

Juf Christianne 

Deze week ontvangt u van uw 

zoon/dochter de nieuwe  

schoolkalender. Heeft u ‘m vrij-

dag nog niet ontvangen of wilt 

u graag een extra exemplaar, 

kom dan even bij Manon langs. 
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Tafelvoetbaltafel 

Tijdens het WK in de zomer stonden alle winkels van BCC BCC BCC BCC 

in het teken van voetbal. In hun winkels stonden mooie 

professionele voetbaltafels van Vogel’s en Monster. Na 

het WK werden er goede bestemmingen gezocht en De 

Wilgen wilde graag de oude voetbaltafel vervangen. We We We We 

zijn de elektrozijn de elektrozijn de elektrozijn de elektro----speciaalzaak BCC dan ook heel dank-speciaalzaak BCC dan ook heel dank-speciaalzaak BCC dan ook heel dank-speciaalzaak BCC dan ook heel dank-

baar dat wij een tafel in ontvangst mochten nemen!baar dat wij een tafel in ontvangst mochten nemen!baar dat wij een tafel in ontvangst mochten nemen!baar dat wij een tafel in ontvangst mochten nemen!    

Omdat deze tafel een extra exemplaar betrof, was de 

tafel nog niet in elkaar gezet. Ook veel dank daarom aan  

Guido (vader van 

Quinten), Bart (vader 

van Bryan) en André 

(vader van Senna) 

voor het in elkaar 

zetten van de  voet-

baltafel (en voor het 

inspelen samen met 

juf Manon). 

Najaarsbeurt 

De schooltuinen zijn heel hard toe aan een grote De schooltuinen zijn heel hard toe aan een grote De schooltuinen zijn heel hard toe aan een grote De schooltuinen zijn heel hard toe aan een grote 

najaarsbeurt…..najaarsbeurt…..najaarsbeurt…..najaarsbeurt…..    

De zomervakantie heeft de pompoenen, bietjes en 

aardappels goed laten groeien, maar het onkruid 

heeft nog meer geproNteerd van regen en zonne-

schijn. 

We willen op twee vrijdagmiddagen aan de slag met 

vele handen. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, buren, 

tantes, ooms, oppasmoeders, iedereen is welkom. 

Iedereen mét groene vingers wordt uitgenodigd, 

maar ook iedereen zonder groene vingers! 

De eerste tuinklusmiddag vindt plaats op vrijdag De eerste tuinklusmiddag vindt plaats op vrijdag De eerste tuinklusmiddag vindt plaats op vrijdag De eerste tuinklusmiddag vindt plaats op vrijdag 

19 september van 13.00 19 september van 13.00 19 september van 13.00 19 september van 13.00 ----    15.00 uur en de tweede 15.00 uur en de tweede 15.00 uur en de tweede 15.00 uur en de tweede 

op vrijdag 3 oktober van 13.00 op vrijdag 3 oktober van 13.00 op vrijdag 3 oktober van 13.00 op vrijdag 3 oktober van 13.00 ----    15.00 uur. 15.00 uur. 15.00 uur. 15.00 uur.     

Hier geldt echt: vele handen maken licht werk. 

Geef u op bij juf José (j.vandoorn@bs-dewilgen.nl) of 

bij juf Nicolette (n.sernee@bs-dewilgen.nl). 

Alvast bedankt voor uw hulp!Alvast bedankt voor uw hulp!Alvast bedankt voor uw hulp!Alvast bedankt voor uw hulp!    

Ook dit jaar kunnen de leerlingen van De Wilgen meedoen met de hockey scholendag bij hockeyvereniging De 

Reigers in Hoofddorp. We moeten de teams al binnenkort inschrijven, dus graag snel de aanmeldingen doorge-

ven (voor 12 september). 

Wie kunnen er meedoen?Wie kunnen er meedoen?Wie kunnen er meedoen?Wie kunnen er meedoen?    

Alle jongens en meisjes die in groep 3/4, 5/6 of 7/8 zitten. 

De deelname is in teams van minimaal 6 en maximaal 9 kinderen (gemengd). 

Alle leerlingen die meedoen krijgen in de week van 29 september onder schooltijd een uur Alle leerlingen die meedoen krijgen in de week van 29 september onder schooltijd een uur Alle leerlingen die meedoen krijgen in de week van 29 september onder schooltijd een uur Alle leerlingen die meedoen krijgen in de week van 29 september onder schooltijd een uur 

hockeytraining van juf Femke!hockeytraining van juf Femke!hockeytraining van juf Femke!hockeytraining van juf Femke!    

 

Wanneer wordt de hockey scholendag gehouden?Wanneer wordt de hockey scholendag gehouden?Wanneer wordt de hockey scholendag gehouden?Wanneer wordt de hockey scholendag gehouden?    

Zaterdag 11 oktober van 9.30 tot 11.30 uur voor groep 3 en 4 

Zaterdag 11 oktober van 12.00 tot 14.00 uur voor groep 5 en 6 

Zaterdag 11 oktober van 14.30 tot 16.30 uur voor groep 7 en 8 

 

Waar wordt het toernooi gehouden?Waar wordt het toernooi gehouden?Waar wordt het toernooi gehouden?Waar wordt het toernooi gehouden?    

Het adres waar het toernooi wordt gehouden is 

MHC  ‘De Reigers’ 

Arnolduspark 5 

Hoofddorp 

 

Hoe kun je je aanmelden?Hoe kun je je aanmelden?Hoe kun je je aanmelden?Hoe kun je je aanmelden?    

Ga naar deze Ga naar deze Ga naar deze Ga naar deze linklinklinklink    en vul vóór 12 september het formulier in.en vul vóór 12 september het formulier in.en vul vóór 12 september het formulier in.en vul vóór 12 september het formulier in.    

 

Oproep voor sportieve hulpouders.Oproep voor sportieve hulpouders.Oproep voor sportieve hulpouders.Oproep voor sportieve hulpouders.    

Er zijn, zoals bij iedere buitenschoolse sport activiteit, ouders nodig die een groepje kinderen begeleiden en 

aanmoedigen, soms troosten als er verloren wordt. Een heel belangrijke en dankbare taak. 

U kunt zich opgeven door middel van dezelfde link. Ook graag voor 12 september a.s. 

Wanneer er niet voldoende begeleiders zijn, kunnen we helaas de teams niet inschrijven. 

Bij te weinig deelnemers of begeleiders zullen wij via de mail reageren. 

 

Hockey scholendag 11 oktober 2014 


