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Jarigen volgende week 17 juli-23 juli 
 
Demi (4 jaar) 
Anouk (11 jaar) - groep 7/8  
Zoë (6 jaar) - groep 2  
Isis (5 jaar) - groep 1a  
Nick (10 jaar) - groep 5/6  
Lauren (7 jaar) - groep 3  
Sven (7 jaar) - groep 3/4 

Jarigen deze week 10 juli-16 juli 
Grisha (7 jaar) - groep 3/4 
Latifa (6 jaar) - groep 2 
Demi (5 jaar) - groep 1a 
Kim (7 jaar) - groep 3 
Mano (12 jaar) - groep 7/8 
Leisha (4 jaar) 
Dylan (4 jaar) 

 

Overzicht jaarplanning 2017-2018 

Net als de afgelopen jaren ontvangt u aan het begin van volgend schooljaar een 
ouderkalender met daarin alle activiteiten die we gedurende het schooljaar op 
De Wilgen organiseren. Ook vindt u daarin de vakanties en vrije dagen terug. 
De planning van deze vakanties en vrije dagen zullen we hieronder (onder voor-
behoud van wijzigingen) ook alvast vermelden. 
 
Zomervakantie 2017 Noord  Vrijdag 21 juli t/m vrijdag 3 september 
Eerste schooldag   Maandag 4 september 2017 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Maandag 18 september 2017 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Donderdag 5 oktober 2017 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Vrijdag 6 oktober 2017 
Herfstvakantie        21 oktober t/m 29 oktober 2017 
Kerstvakantie                     23 december 2017 t/m 7 januari 2018 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Vrijdag 23 februari 2018 
Voorjaarsvakantie             24 februari t/m 4 maart 2018 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Vrijdag 23 februari 2018 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Maandag 5 maart 2018 
Goede vrijdag     Vrijdag 30 maart 2018 
2de Paasdag    Maandag 2 april 2018 
Koningsdag     Vrijdag 27 april 2018 
Meivakantie                  28 april t/m 13 mei 2018 
     (inclusief Hemelvaart 10 mei 2018) 
Pinksteren    Maandag 21 mei 2018 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Woensdag 12 juli 2018 
Studiedag (alle leerlingen vrij)  Vrijdag 20 juli 2018 
Zomervakantie 2018  Noord  21 juli t/m 2 september 2018 
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Welkom 

Ook in de laatste weken mogen we weer een aantal  
kinderen welkom heten. 
 
Joëlla Anchens  
Leisha de Koning  
Dylan Houthuijzen  
Demi de Bruijn  
 
Wij wensen Joëlla, Leisha, Dylan , Demi en de ouders 
een heel fijne schooltijd op De Wilgen. 

Welkom na de 
 Zomervakantie 

Bij juf Miranda en juf José  
in groep 1/2a komen: 
Joëlla Anchens  
Leisha de Koning  
Django Bokhorst  
 
Bij juf Monique in groep 1/2b komen: 
Jaison Anches  
Dylan Houthuijzen  
Jessie Gaddab  
Jamari Waterberg  
 
Bij juf Ilona in groep 1/2c komen: 
Anthony van Ramhorst  
Demi de Bruijn  
Bij juf Marjolijn en juf Miranda in groep 3 komt: 
Beau Lohman  
 
Bij juf Simone en juf Eveline in groep 4/5 komt: 
Dylan Lohman  
 
Bij juf Michelle in groep 5 komt: 
Sofia Theysen  
 
Wij wensen jullie en jullie ouders allemaal een fijne 
tijd bij ons op school. 

Afscheid 

Ook nemen we na dit schooljaar 
afscheid van een  aantal kinderen: 
 
De 13 leerlingen van groep 8!  
 
Bram Turenhout (groep 1) verhuizen 
Fenna Turenhout (groep 1) verhui-
zen   
Feline Kroon (groep 1) verhuizen 
Isabella Esajas (groep 1) verhuizen 
Jim Hendriks (groep 2) Het Kompas  
 
We wensen deze kinderen en hun ouders een mooi 
vervolg toe van hun schoolloopbaan! 

Als ouderraad kunnen wij terugkijken op een leuk en geslaagd schooljaar. Dankzij u en de inzet van de leden van 
de ouderraad hebben alle kinderen mogen genieten van leuke activiteiten het afgelopen schooljaar. Tijdens Sint 
en Kerst was de school wederom mooi versierd, het paasfeest was een succes en o.a. de sportdag en het school-
reisje zijn goed verlopen. 
Aan het eind van het schooljaar gaat er een tweetal leden stoppen met hun inbreng binnen de ouderraad.  
Daarom zijn we voor komende schooljaar op zoek naar ouders die toe willen treden tot de ouderraad. Ben jij 
een betrokken ouder, die graag wil meedenken en wil helpen met het organiseren van activiteiten? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! 
Wanneer je niet goed weet wat je kunt verwachten, dan kun je tot het einde van het schooljaar meedraaien.  
Aanmelden kan bij Laurien (gr.3/4) of Sylvia (gr. 7/8) of Leonie (voorzitter OR). 
 
Dit kan ook via de mail: 
Juf Laurien: l.vannoort@bs-dewilgen.nl 
Juf Sylvia: s.vanderlinde@bs-dewilgen.nl 
Leonie (voorzitter OR): OR@bs-dewilgen.nl 
 
Met vriendelijke groeten, namens de leden van de OR 

Vacature OR leden 
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Ook aan het eind van dit schooljaar willen we heel graag de klassen en materialen fris en schoon achterlaten 
voor de zomervakantie, zodat we in augustus een frisse start hebben. 
We vragen dan ook vele handen die ons willen helpen om de klassen schoon te maken. 
Heeft u uw naam al op de intekenlijst bij de klassendeur gezet?! Een mailtje naar de leerkracht kan natuurlijk 
ook. Het is fijn als u zelf een emmer en wat sopdoeken mee wilt nemen.  
 
De groepen 1/2 krijgen speelmateriaal mee naar huis om schoon gemaakt te 
worden. Graag in de laatste schoolweek weer terug naar school. 
De groepen 1/2 doen dit op vrijdag 14 juli a.s. van 13.00-15.00 uur 
De groepen 3 t/m 6 op woensdag 19 juli a.s. van 13.00 - 15.00 uur  
De leerlingen van groep 7/8 gaan zelf de klas opruimen en schoon maken. 
 
Alvast heel hartelijk dank! 

Nog een paar weken en dan is het alweer het eind van het schooljaar. Na dit 
schooljaar nemen we afscheid van twee huisfotografen die vele jaren een bijdra-
ge hebben geleverd aan de prachtige foto’s op de website. Via deze weg willen 
wij Francis en Fred bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 
 

Volgend schooljaar starten we met een nieuw team huisfotografen, waarvoor drie ouders zich hebben 
opgegeven: Sabina den Ouden, moeder van Adam uit groep 1a, Esther Holswilder, moeder van Lucas 
uit groep 1a en Lisa uit groep 2c en Alexander Hilligehekken, vader van Dennis uit groep 7 en Jesse uit 
groep 4. Fijn dat jullie je voor de huisfotografie van De Wilgen willen inzetten. 
Mocht u de oproep in de Willeke en Wil (16-05-2017) gemist hebben en zich ter versterking van het 
team nog willen opgeven, dan kan dit uiteraard.  
U kunt een e-mail sturen naar i.keesom@bs-dewilgen.nl 

Schoonmaakmiddag 

Huisfotografen... 

Wist u dat... 

… juf José geslaagd is voor de opleiding specialist : 
“Het jonge kind” 

 
De ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om specialisti-
sche kennis. De opleiding Specialist Jonge Kind legt zich 
toe op het vormgeven van uitdagend, betekenisvol en 
eigentijds onderwijs vanuit de ontwikkelingsprincipes en 
kenmerken van het jonge kind. Deelnemers aan de oplei-
ding kunnen hun competenties op pedagogisch, organisa-
torisch, vakinhoudelijk en didactisch gebied verder ont-
wikkelen en daarmee een bijdrage leveren aan de eigen 
ontwikkeling en aan de kwaliteit van het onderwijs aan en 
met jonge kinderen op school 
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Het was een wetenschap project en je leerde over wetenschap. Het thema was 
het meest astronauten en opwaartse kracht enz. Het was heel leerzaam en ook 
leuk want je mocht zelf proefjes doen.  
Dat was heel leuk vond ik. Mad science was elke maandag na school  
Na de les mad schience kreeg je iets mee naar huis om zelf thuis proefjes te doen 
en een papiertje om aan je ouders te laten zien wat je had geleerd. Elke les ging 
het over iets anders.  
Het was heel leuk: Luca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mad Science 

Jeugdige winnaar WATTstrijd reduceert elektriciteits-
verbruik met 10% 4 juli 2017 

 

Vrijdag 30 juni heeft Maren Kerkman, de winnaar van de WATTstrijd bij Basisschool De Wilgen, zijn prijs in ont-
vangst genomen. Hij mag met zijn familie een weekend in een trekkershut op camping De Meistershof in Dren-
the doorbrengen. De winnaar heeft onder andere door lichten uit te doen en korter te douchen bijna 10% be-
spaard t.o.v. het standaardverbruik. Alle kinderen kregen een douchecoach, een zandlopertje voor in de douche 
om zo op speelse wijze op water- en energieverbruik te besparen. De douchescoaches zijn beschikbaar gesteld 
door duurzame productenwinkel Eco-logisch in Amsterdam. 

 
De WATTstrijd is een energiebesparingswedstrijd tussen huis-
houdens, van de kinderen van groep 7/8 van Basisschool De Wil-
gen. Bij de WATTstrijd gaat het er niet om hoeveel er wordt ver-
bruikt maar hoeveel er wordt bespaard ten opzichte van het hui-
dige verbruik. De WATTstrijd duurde 5 weken. Vanaf de tweede 
week kon er een energiemeter geleend worden waarmee het 
energieverbruik van het huishouden en afzonderlijke apparaten 
gemeten kon worden. 
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In de week na de meivakantie begon de energieweek op Basisschool De Wilgen. 
NMCX Centrum voor duurzaamheid trapte de week af met een Kidsenergiecafé. 
De leerlingen kregen energieles van meester Rudy en meester Cor. Zij legden 
uit wat energie is, welke apparaten veel energie gebruiken en hoe je kunt be-
sparen. Ook kregen zij een workshop radiatorfolie plakken. Het idee om radia-
torfolie te plaatsen was ingediend voor de Stimuleringsprijs 2016. De school 
heeft deze prijs gewonnen waarmee de folie aangeschaft kon worden.  
 
Maren en Dennis 
Ik ben Maren Kerkman en ik heb de hoofdprijs van de Wattstrijd gewonnen. Ik 
heb een weekend lang in een trekkers hut gewonnen. En ik ben Dennis Hillige-
hekken en ik heb de 2de prijs. Ik heb een 6in1 bouwpakket die werkt op zonne-
energie en daar ben ik heel blij mee. Maren en ook de rest  van  klas hebben 
ook een douche coachen gekregen. Dan kun je precies zien hoe lang je mag 
douchen. Het liefs niet langer dan 5 minuten!  
 
We hebben gemerkt dat je veel energie kan besparen, door alles uit te doen als je weg gaat.  
Dat kan wel 10  procent schelen.                     

Maandag 10 juli 2018: een huis is een plek waar je als mens jezelf kunt zijn. De kinderen van groep 3/4 hebben 

hun droomvilla getekend waar zij zich het meest thuis zullen voelen. 

Trefwoord in groep 3/4 



Lokaalindeling 
De lokaalindeling voor het nieuwe schooljaar 
is bekend: 
Groep 1/2a kleuterspeelzaal 
Groep 1/2b kleuterlokaal in de hoek 
  (waar nu groep 1a zit) 
Groep 1/2c kleuterlokaal naast de ingang 
  (waar nu groep 1b zit) 
Groep 3  lokaal waar nu groep 2 zit 
(deze groep blijft dus in hetzelfde lokaal) 
Groep 4  lokaal waar nu groep 3 zit 
Groep 4/5 lokaal waar nu groep 4 zit 
Groep 5  lokaal waar nu groep 4 zit 
Groep 6/7 lokaal waar nu groep 5/6 zit 
 
Groep 8  lokaal waar nu groep 7/8 zit 
 
De kleutergroepen gaan komend schooljaar gymmen 
bij Tabitha. Groepen 3 t/m 8 gymmen in de Amazone 
zoals voorgaande jaren. 

Jarigen in de vakantie  
Jarigen in de maand Juli: 
Milan Millenaar (5 jaar)  
Amir Aen Messaoudi (5 jaar)   
Ize Langeveld (5 jaar)  
Serginho de Fretes (10 jaar)  
Hanchen Mo (5 jaar) 

Jarigen in de maand Augustus: 
Brandon Tiber (7 jaar)  
Shafiek Kasiem (9 jaar)  
Jayden Munoz (8 jaar)  
Juf José 
Fenna van der Ham (6 jaar)  
Django Bokhorst (4 jaar) 
Jayden Kung (5 jaar)  
Liquando Suryadinata (5 jaar)   
Maksym Boiko (8 jaar)  
Isabel Haarsma (7 jaar)  
Jercy Munoz (5 jaar)  
Jessie Gaddab (4 jaar) 
Jamari Waterberg (4 jaar) 
Negah Delavari (5 jaar)  
Luch Karacharov (8 jaar)  
Rick van der Schoot (9 jaar) 
Joah Lee Basaur (6 jaar)  
Björn Blokker (6 jaar)  
Sophie Penders (10 jaar)  
Jayden van Douwe (7 jaar)  
Ciske Heilig (8 jaar)  
Lisa Holswilder (6 jaar)  
Sophie Simeon (5 jaar)  
    

Vakantiebieb 
(www.vakantiebieb.nl) 

Wist u dat... 
… Bryan uit groep 5 op  
donderdag 15 juni als eerste 
binnen kwam tijdens de 
avond 4 daagse 

… het waterplezier op het schoolplein een groot succes was! 
… donderdag 20 juli de laatste schooldag is van dit jaar?  
… donderdag 20 juli in elke klas er gezelschapsspelletjes gespeeld zullen worden, 
(neem iets leuks mee van thuis), waarna alle lokalen samen met de leerlingen 
opgeruimd worden. 
 
… we op de laatste schooldag traditiegetrouw om 14.50 uur het schooljaar al 
zingend en tellend afsluiten op het schoolplein. U bent daar toch ook bij?! 
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