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Paasfeest donderdag 13 april 

Aanstaande donderdag vieren we op school 
Pasen. We starten met het paasontbijt. Dit 
schooljaar maken de kinderen weer paasdo-
zen voor elkaar met daarin een lekker ont-
bijtje.  
 
Na het paasontbijt vindt in de aula de paas-
viering plaats. Het thema komt vanuit Tref-
woord: ‘Opstaan voor elkaar’. De viering zal 
voor en door de leerlingen gemaakt worden. 
Voor deze dag hebben de leerlingen wel net 
als anders hun tussendoortje én lunch nodig! 

Jarigen in de week  van: 
10 t/m 16 april 2017 
 
Jesse (8 jaar) - groep 4 
Alisa (9 jaar) - groep 5/6 

Jarigen in de week  van: 
17  t/m 23 april 2017 
 
Senn (5 jaar) - groep 1/2a  
Mohamed (12 jaar) - groep 7/8 
Safouan (9 jaar) - groep 5/6 
Max (9 jaar) - groep 5/6 
Maud (7 jaar) - groep 3 
Thijs (7 jaar) - groep 3 

Hulpouders gezocht sportdag 21 april 

WIJ HEBBEN AL 18 OUDERS DIE ZULLEN HELPEN TIJDENS AANKOMENDE 
SPORTDAG, SUPER!  
 
Om deze ouders te steunen én deze dag nog beter te kunnen laten verlopen, 
zoeken wij nog 6 ouders die bereid zijn om te helpen. Op vrijdag 21 april wor-
den de koningspelen/sportdag gehouden voor alle groepen. Tijdens deze och-
tend als begeleider zult u helpen bij het opbouwen en begeleiden van de spel-
letjes.  
 
Mocht u willen helpen, dan kunt u contact opnemen met meester Sander of juf 
Laurien. 
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Sinds een paar weken wordt er elke dinsdagochtend 
weer hard gewerkt in de schooltuin. Nadat de grond 
de afgelopen weken eerst is omgespit, hebben de leer-
lingen van alle groepen onder leiding van tuinman Pe-
ter de eerste zaden al  gezaaid.  
 
Kom gerust een kijkje nemen, de schooltuin ziet er 
prachtig uit met de fleurig bloeiende bloembollen en 
de opengaande knoppen van de fruitbomen. Nu af-
wachten wat er binnenkort nog meer  gaat groeien en 
bloeien in de schooltuin! 
 
Het is handig als uw zoon/dochter op dinsdag oude 
schoenen of laarzen aantrekt naar school. Want van 
tuinieren kun je naast groene vingers ook vieze schoe-
nen krijgen . . . !  

Van 12 tot en met 15 juni is de Avondvierdaagse. Op 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hebben 

wij nog ouderhulp nodig voor het aanmelden bij de 

start en het uitreiken van de medailles op donderdag.  

Daarnaast zijn we opzoek naar 2 campingtafels/ be-

hangtafels die wij op deze dagen mogen lenen.  

 

 

 

 

Vorig jaar hadden 80 kinderen zich aangemeld maar 

nu zijn het er helaas nog maar 20! Wij hopen met een 

grote groep de Avondvierdaagse te kunnen lopen. Wilt 

u uw kind nog opgeven dan kunt u dit op de volgende 

manier doen:   

De betaling (€6, -- per kind) kunt u online overmaken 

naar rekeningnummer NL28INGB0000310789 t.n.v. 

Oudervereniging De Wilgen. Bij de omschrijving ver-

meldt u de naam van uw kind, de groep, de afstand en 

voor de hoeveelste keer hij/ zij mee loopt. Uw inschrij-

ving is pas definitief als het geld ontvangen is.   

Let op: Na Pasen heeft u nog 3 dagen om uw kind

(eren) op te geven. De inschrijving sluit op 20 april. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de Ou-

derraad.  

Schooltuin  

Avondvierdaagse Een teek, pak ’m beet!  

De lente is weer begonnen 

en ook de teken komen 

weer tevoorschijn!  

Teken komen overal in de natuur voor, denk hierbij 

aan de duinen, bossen, parken, plantsoenen, en soms 

je eigen tuin. Ze verschuilen zich in de buurt van bo-

men of struiken tussen hoog gras of dode bladeren. 

Teken kunnen zich overal in het lichaam vastbijten, 

maar hebben voorkeur voor knieholtes, liezen, bil-

naad, oksels, nek en achter de oren. Draag dus bedek-

kende kleding in de natuur! Een tekenbeet is meestal 

onschuldig, maar als de teek langere tijd in de huid 

vast zit kan je hier ziek van worden. Geef een teek dus 

geen kans! Een tekencheck nadat je buiten in de na-

tuur bent geweest, is een kleine moeite maar erg be-

langrijk. Heeft een teek je te pakken? Je kunt de teek 

eenvoudig zelf verwijderen. Noteer altijd de datum en 

plek waar je op de huid bent gebeten. En ga zo snel 

mogelijk naar de huisarts als je klachten krijgt! 

Wil je meer informatie over tekenbeten en de ziekte 

van Lyme? Kijk hiervoor op onze website 

www.ggdkennemerland.nl 

Het downloaden van de 

tekenbeet-app en/of het 

spelen van de online ga-

me teek control is ook 

heel leerzaam! 
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 Op dinsdag 18 april  starten de leerlingen van groep 7 en 8 met de 
entree - en eindtoets. Het is goed om eens stil te staan bij de ach-
tergrond van deze eindtoets. Hij is ontstaan vanuit de gedachte 
dat de aanwezigheid van objectieve gegevens over de prestaties 
van leerlingen ervoor kan zorgen dat leerlingen minder snel  on-
derschat worden. Een objectieve toets neemt vooroordelen van 
ouders, leerlingen zelf, docenten en schoolleiders voor een groot 
deel weg.  
 
Ons advies voor vervolgonderwijs is reeds aan alle leerlingen van 
groep 8 gegeven. Dit doen wij op basis van informatie van         
observaties, methodetoetsen en ons CITO leerlingvolgsysteem.  
 
Voor ons is de eindtoets vooral een tweede gegeven dat aanvullende informatie geeft bij aanmelding op een 
school voor voortgezet onderwijs. 
 
Dus leerlingen van groep 7/8, veel succes, maar zonder stress! 

Beste ouders en kinderen,  
Inmiddels begint het voorjaarszonnetje lekker te schijnen en kan de winterkleding 
de deur uit!  
De kleding die overbodig is geworden, kun je inleveren op school! Wij doen als school namelijk mee aan 
bag2school.  
 
Bag2school is een win-win-winsituatie. Met de ingezamelde kleding, schoenen, gordijnen e.d. krijgen wij als 
school geld. Zo hebben wij er in het verleden nieuwe microfoons voor gekocht en hebben we een deel van het 
schoolplein opgeknapt.   
 
De ingezamelde kleding wordt gerecycled en in de landen van bestemming ontstaat er meer werkgelegenheid. 
Dus een echte win-win-winsituatie wat past bij onze duurzame gedachte.  
Dus hebben jullie overbodige kleding, schoenen, gordijnen, dekbedovertrekken et cetera? Lever deze dan in 
een afgesloten vuilniszak in op school! De zakken kunnen op het podium neergelegd worden.  
 
Op 18 mei wordt alles wat ingezameld is, weer opgehaald door bag2school. Uiteraard hoort u dan zo snel mo-
gelijk hoeveel wij met zijn allen hebben ingezameld.  
Het geld gaat bij de spaarpot om het schoolplein verder op te knappen! 
U doet toch ook mee! 

Bag2school 

CITO: eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7  

Chelsea heel blij was met de Palmpaasstok! 
Een Palmpaasstok geef je aan iemand die een beetje extra aandacht 
of kracht kan gebruiken. Jullie hebben voor mijn dochter gekozen! 
Wij willen jullie bedanken voor alle hartverwarmende berichten, 
kaarten, ballonnen, bloemen en zelfs  zelfgemaakte bloemen van 
groep 7/8! Inmiddels gaat het gelukkig weer de goede kant op met 
Chelsea en zal zij de komende tijd deze kracht gaan gebruiken om 
verder te herstellen en weer aan te sterken. Nogmaals dank jullie wel 
voor jullie medeleven! 
Namens Chelsea en juf Antoinette 
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Zoals u hiernaast kunt zien, hebben we volgende week 
onze derde open ochtend van dit schooljaar. Op veel  
plaatsen in Hoofddorp hangt inmiddels deze flyer. 
Komt u geregeld op een plaats waar veel ouders van 
jonge kinderen komen en hangt daar nog geen poster? 
 
Kom er gerust één halen bij juf José en speel  
ambassadeur van De Wilgen. 
 
Alvast bedankt! 

Mist u misschien een jas, handschoenen of een sjaal? 

We hebben alle gevonden voorwerpen, waaronder dit 

keer zelfs behoorlijk wat merkkleding, voor u uitge-

stald op het podium. 

Neem alsjeblieft een kijkje, want na het weekend zul-

len wij de restanten niet bewaren. We geven ze mee 

met Bag2school. 

 

Open ochtend! 

Gevonden voorwerpen 

Goede doel: 
kindersamenloop 

voor het KWF  

Een belangrijk doel in de opvoeding van kinderen is 

het bijbrengen van saamhorigheidsgevoel, solidariteit 

met anderen die het minder getroffen hebben en het 

je verantwoordelijk voelen voor de wereld om je heen. 

Als school proberen we daar ons steentje aan bij te 

dragen door elk jaar een activiteit te organiseren rond-

om een goed doel.  

Dit jaar is er een grote kindersponsorloop voor het 

Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) op  

zondag 11 juni aanstaande. Aan dit evenement zullen 

vele Hoofddorpse scholen meedoen. Morgen zal uw 

kind een brief meekrijgen waarin alle details staan en 

waarin u kunt lezen hoe u kunt inschrijven. We hopen 

uiteraard dat we met een grote De Wilgen afvaardi-

ging aanwezig 

zullen zijn! 

 

Open ochtend
Vrijdag 19 mei

9.00 – 11.30 uur

•Rondleiding door de school

•Kijkje in alle groepen

•Sfeer proeven

•Leerlingen van groep 8

als gastheer/gastvrouw

Bent u op zoek 

naar een basisschool 

waar samen leren en

een prettige omgeving 

centraal staan? 

Kom dan naar onze 

Basisschool De Wilgen
Femina Mullerstraat 177, 2135 MH  Hoofddorp
info@bs-dewilgen.nl, www.bs-dewilgen.nl
Tel. 023-5622857
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Afgelopen donderdag hebben de kinderen van de 
groepen 3, 3 /4 en 4 een bezoek gebracht aan het 
Bimhuis in Amsterdam; een concertzaal voor jazz en 
geïmproviseerde muziek.  
 
De voorstelling heette: Banbankune 
Het was een verrassende mix van mysterieuze klan-
ken uit allerlei windstreken. De muzikale reis ging 
van Australië en Afrika naar Curaçao om daar kennis 
te maken met de populaire ‘Muzik di zumbi’. Om 

tenslotte te eindigen met een 
uitbundige muzikale workshop 
voor iedereen. 
 
De kinderen, ouders en leer-
krachten hebben genoten!  
 
Onze grote dank gaat uit naar 
alle ouders die ons daar naar 
toe hebben gebracht.  

Ook dit schooljaar willen we weer extra aandacht besteden 

aan een specifiek onderwerp tijdens ons schoolproject. Dit 

jaar staan de projectweken in het thema van duurzaamheid. 

Daar zijn we als school natuurlijk al volop mee bezig, maar 

tijdens deze weken zullen we met de kinderen nog wat dieper 

ingaan op de diverse aspecten van dit thema.  

We starten direct na de meivakantie op maandag 8 mei. Tij-

dens de eerste week zullen we ons vooral bezig houden met 

energie. Wij zijn er trots op dat we een stimuleringsprijs in de 

wacht hebben gesleept, waarmee we alle lokalen kunnen 

voorzien van radiatorfolie. Daarnaast zal elke groep op zijn 

eigen niveau met het thema energie aan de slag gaan.  

In de tweede week ligt de focus op afval en afvalverwerking. 

Op maandag 22 mei sluiten we ons project af met een 

spetterend optreden van de hele school onder leiding van De 

Vuilnismannen (theatergroep). Met droog weer zal dit aan 

het einde van de schooldag plaatsvinden op het schoolplein. 

Dan kunt u daar als ouders bij zijn, dus reserveer deze datum 

alvast in uw agenda! Als het onverhoopt slecht weer is, zijn 

we genoodzaakt om het optreden binnen in de aula te doen. 

Dan kunnen er helaas geen ouders bij aanwezig zijn.  

Het beloven een paar interessante weken te worden, we heb-

ben er nu al zin in! 

Bezoek aan het Bimhuis in Amsterdam ... 

Projectweken start 8 mei KDZ: 7 april 2017 


