
 

 

Dinsdag 1 november: 

09.00-10.00 uur 

Herfsttocht Heimanshof 

groep 1/2a 

 

Dinsdag 1 november 

10.00 uur-12.00 uur 

Museumbezoek 

Cruqiuis groep 6 

 

Donderdag 3 november: 

09.00-10.00 uur 

Herfsttocht Heimanshof 

groep 1/2b 

 
 
 
 

Maandag 31 oktober  

Start Cito begin 8 

 

Vrijdag 11 november 

Sint Maarten 

Komt Dat Zien 

groep 

 1/2a, 3, 4 en 5/6 

 
 

Volgende Willeke en Wil 

15 november 2016 
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Schooljaar 2016-2017  

1 november 2016 

Beste ouders en verzorgers, 
Voor velen ben ik al een bekend gezicht op De Wilgen. Vorig jaar heb ik mijn  
afstudeerstage in groep 1/2b gedaan. En met veel plezier mag ik jullie medede-
len dat ik tot de kerstvakantie de beide kleutergroepen zal gaan ondersteunen 
op de maandag-, dinsdag- en woensdagochtend. Op de donderdag en vrijdag 
werk ik in een kleuterklas op IKC Wereldwijs. Na de kerstvakantie zal ik gaan 
starten als leerkracht van groep 2. Ik kijk er ontzettend naar uit om weer op De 
Wilgen aan de slag te gaan en jullie allemaal weer te zien, of te gaan leren 
kennen! 
 
Groetjes, 
Samira van Erp 

Jarigen deze week 
31 oktober-6 november 2016 
Anastacia (6 jaar) - groep 3/4  
Yara (8 jaar) - groep 5/6  
Lisa (6 jaar) - groep 3/4  
Marcel (7 jaar) - groep 3/4  
Juf Miranda   
Mika (6 jaar) - groep 1/2a 

Jarigen volgende week 
7 november-13 november 2016 
Juf Sylvia 
Bryan (8 jaar) - groep 5/6  
Quinta  (7 jaar) - groep 4  
Olivia  (5 jaar) - groep 1/2a  
Juf Ilona  
 

 Terug van weggeweest...  

 
Spelletjes- 
ochtend op 
De Wilgen 
 
Ook goed voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling! 
 
Samen spelen is 
samen leren... 
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Op maandag 24 oktober zijn Dennis en Jesse Hilligehekken op De Wilgen  
gestart. Dennis en Jesse zijn verhuisd van Haarlem naar Hoofddorp. Dennis zit  
in groep 7 en Jesse in groep 4. 
Op maandag 31 oktober is James Lagedijk gestart in groep 1/2a bij juf Miranda 
en juf José. James is verhuisd van Amsterdam naar Hoofddorp. 
In de maand november worden Thijmen, Liza, Lucas en Tara vier jaar! 
10 november Thijmen Breepoel.Thijmen komt in groep 1/2b bij juf Karin en 
juf Ilona. 
16 november Liza Garchenko. Liza komt in groep 1/2b bij juf Karin en juf Ilona. 
20 november Lucas Holswilder. Lucas komt in groep 1/2b bij juf Karin en juf Ilo-
na. Lucas is het broertje van Lisa uit groep 2. 
22 november Tara van Overbeeke. Tara komt in groep 1/2a bij juf Miranda en 
juf José. 
 
Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne tijd op De Wilgen! 

Lieve kinderen en team van basisschool De Wilgen, 
 
Wat was het leuk dat ik op mijn allerlaatste kinderboekenweek-
dag bij jullie op school kon zijn, want basisschool De Wilgen is echt 
een prettige school. En ík kan het weten, na 26 jaar lang scholen 
door het hele land te hebben bezocht! Fijn team, leuke kinderen, 
en vooral ook een ontzettend aardige 
conciërge! 
 

Dank jullie wel voor de leuke cadeautjes. Dat had natuurlijk niet gehoeven, maar ik vind het wel heel lief. En 
het aantal kussen dat ik in de laatste groep in ontvangst mocht nemen was hartverwarmend. 
 
Tot slot wens ik jullie heel veel goeds, en vooral ook die lieve jongen die over een poosje naar Amsterdam gaat 
verhuizen. Ik hoop dat hij daar snel een beetje gewend zal zijn.  
 
Ik moet jullie de hartelijke groeten doen van Ron, die toen ik bij jullie op school was, thuis heel hard heeft 
doorgewerkt aan ons nieuwste boek. Het is nu gelukkig bijna af… ;-) 
 
Met veel liefs uit Culemborg,  
Marianne Busser 
 
www.facebook.com/schroderbusser 
www.mariannebusser-ronschroder.info 

Tot Ziens…. Welkom 

Qui-Shawn is verhuisd 
naar Amsterdam. Daar 
heeft Qui-Shawn een 
leuke school gevonden. 
Qui-Shawn heeft vrijdag 
14 oktober afscheid ge-
nomen van De Wilgen en 
is op maandag 24 okto-
ber gestart op zijn nieu-
we school. 
Wij wensen Qui-Shawn 
een fijne tijd op de 
school in Amsterdam. 

Brief van Marianne Schroder-Brusse 

Wist u dat ….. 
 de Jumbo spaaractie is afgelopen en dat we wel 453 punten hebben gespaard 
 Peter de tuinman, Driss en Brenda, de moeder van Esmee en Fenna afgelopen vrijdag een enorme klus 

hebben geklaard met het snoeien van de bosjes. Dinsdag 1 november wordt alles afgevoerd. 
 we druk bezig zijn met de inrichting van onze groep 2 

http://www.mariannebusser-ronschroder.info
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Het is al weer november. Dat betekent dat de dagen 
korter zijn en dat we minder daglicht zien. Daarom 
willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. 
Veel kinderen komen op de fiets naar school. (Al dan 
niet met ouders!) Iedereen die wel eens in het don-
ker een auto bestuurt, weet dat fietsers zonder licht 
heel slecht te zien zijn. Geen fietsverlichting en vaak 
donkere kleding zorgen ervoor dat er veel ongeluk-
ken plaatsvinden. Dat willen wij met z’n allen graag 
voorkomen. Het is dus van het grootste belang dat 
de fietsverlichting van uw kind goed werkt. Regel-
matig controleren is  een kleine moeite en kan een 
hoop narigheid voorkomen.  
Binnenkort gaan we op het plein de fietsverlichting 
van uw kind controleren. Als u er voor zorgt dat de 
fietsverlichting goed werkt, kan uw kind vol trots 
melden dat de verlichting in orde is. 
Laten we proberen samen een stukje bij te dragen 
aan de veiligheid van uw kind. 
Met vriendelijke groet, 
De verkeerscommissie. 
 
 

Spelletjesochtend op De Wilgen 

Donkere dagen!!! Donkere dagen!!! 

 
 
De Wilgen Bieb gaat digitaal! 
Nog wel gewoon boeken in de kast, maar uitlenen 
gaat vanaf 9 januari 2017 volledig digitaal. Voordat 
het zover is valt er echter nog wat werk te verrich-
ten. 
Wie o wie vindt het leuk om het biebteam hierbij 
te helpen? Het gaat o.a. om het invoeren van boe-
ken in de computer en het maken van barcodes en 
labels voor de boeken. 
Tijdsbesteding: circa 2 uur in de week op maandag 
of vrijdag.  
Aanmelden kan bij Marlies Peiffer: peiffermar-

lies@gmail.com 
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 Vrijdag 11 november vindt de volgende 

Komt Dat Zien plaats. In deze voorstelling 
zullen de leerlingen van de groepen 1/2a, 3, 4 
en 5/6 optreden. 
De deur van het theater (aula) gaat om 11.00 
uur open en om 11.15 uur begint de  
voorstelling.  
U bent van harte welkom bij deze  
voorstelling.  
 
U mag deze ochtend met uw eigen fototoe-
stel of uw mobieltje foto’s maken. Het is niet 
toegestaan deze te delen op facebook of der-
gelijke media als er andere kinderen op staan, 
dit i.v.m. de wet op de privacy.  
 
Wij willen u vragen zittend foto’s te maken en 
goed in de gaten te houden of u een ander 
niet hindert.  
Het is de bedoeling dat iedereen de voorstel-
ling goed kan bekijken.  
 
Tijdens de voorstelling wordt er ook door een 
schoolfotograaf foto’s gemaakt, deze komen 
op de website en is voornamelijk  bedoeld om 
een sfeerimpressie te geven. 
 
We rekenen op uw medewerking.  

 

Komt Dat Zien Open ochtend op DeWilgen 

 

Bag2school 
 
Maandag 31 oktober is deze enor-
me inzameling opgehaald. 
Leerlingen van groep 8 hebben alle 
zakken naar het busje gebracht.  
 
Deze keer kunnen we met de op-
brengst de schooltuin voorzien van 
fruitbomen. 
 
Samen met leerlingen, docenten en 
ouders wordt er ingezameld en een 
verschil wordt gemaakt. Voor onze 
school, maar ook voor de wereld 
om ons heen en onze toekomst. 
 
 


