
 

 

Dinsdag 11 oktober: 

14.00-15.00 uur 

Opa en oma-middag  

groep 5-6 en 7-8 

 

12 oktober 

11.00 tot 12.00 uur  

opa's en oma's  

groep 1/2a en 1/2b. 

 

Donderdag  13 oktober 

bezoek Marianne Busser  

groep 1-4 zaal.  

 

Vrijdag 14 oktober 

 De afsluiting van de 

 Kinderboekenweek.  

 

Herfstvakantie 

 15  t/m 23 oktober 

 

Vanaf 24 oktober 

 NME leskist “Het weer” 

groep 7/8 

 

Woensdag 26 oktober 

Hoofdluiscontrole 

 

Vrijdag 28 oktober 

 Voorleesochtend  

groep 1 t/m 4 

 
 

Volgende Willeke en Wil 
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Schooljaar 2016-2017  

11 oktober 2016 

Trots op de enorme groei! Op 1 oktober 2016 hebben we op De Wilgen  
176 leerlingen, dat zijn 39 leerlingen meer ten opzichte van 1 oktober 2015. 
Deze stijging heeft te maken met een fijne sfeer die De Wilgen uitademt. Wij 
vinden het op De Wilgen belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, 
een school waar de leerling zich veilig voelt. Veilig, sociaal-emotioneel, maar 
ook veilig genoeg om fouten te maken en te leren van deze fouten. Dit onder 
begeleiding van een heel goed team. Een team dat professioneel sterk is met 
oog voor goede resultaten, maar ook veel aandacht heeft voor de sociaal-
emotionele kant. Aandacht voor het individuele kind staat bij ons hoog in het 
vaandel. We zien dat de leerlingen optimaal kunnen presteren door deze aan-
pak. Daarbij zijn wij gezegend met een ouderpopulatie die zeer betrokken is. 
Betrokken bij hun kind, maar ook betrokken bij de school. Door deze nauwe 
samenwerking zien we een positief effect voor de leerling. Op vrijdag 30 sep-
tember hadden we een invaller in groep 5/6 en toen de invaller vroeg aan de 
leerling wat er nu zo fijn aan De Wilgen was zei de leerling: ik vind het gewoon 
fijn om naar school te gaan, ik leer veel omdat de juf altijd voor mij klaar staat 
en ik voel mij fijn op school omdat ik vrienden heb. Het  is zo lekker licht, ik hou 
van de schommel en we doen veel op school om er samen voor te zorgen dat 
we het netjes en schoon houden. 
Ik ben trots dat ik van deze school de directeur mag zijn! 
Antoinette 

 
Jarigen deze week  
10-16 oktober 2016 
Ema (6 jaar) - groep 1/2b  
Bo (6 jaar) - groep 3 

Jarigen in de week van na de herfstva-
kantie van 24-30 oktober 2016 
Matei (6 jaar) - groep 3  
Bastiaan (9 jaar) - groep 5/6  
Hiba (9 jaar) - groep 5/6  
Daan (8 jaar) - groep 4 

Jarigen in de week van de 
herfstvakantie 
17-23 oktober 2016 
Lizzy (5 jaar) - groep 1/2b  

 De Wilgen groeit en bloeit! 

Op maandag 3 oktober is Chris geboren.  
Dit is het broertje van Jasmijn Lek uit groep 1/2a. 
Wij wensen de ouders en Jasmijn veel geluk met Chris! 

Geboren 



Pagina 2 

 
 

In de maand oktober worden Alina, Malika, Damir, Elize en Liv vier 
jaar! 
11 oktober Alina Aït El Haj. Alina komt in groep 1/2b bij juf Karin en 
juf Ilona. 
14 oktober Malika Mellabi. Malika komt in groep 1/2b bij juf Karin en 
juf Ilona. Malika is het zusje van Latifa uit groep 1/2a 
18 oktober Damir Martinez Y Uridales. Damir komt in groep 1/2a bij 
juf Miranda en juf José. Damir is het broertje van Grisha uit groep 3/4 
21 oktober Eliza Jongerhuis. Eliza komt in groep 1/2b bij juf Karin en 
juf Ilona. 
26 oktober Liv Hendriks. Liv komt in groep 1/2b bij juf Karin en juf Ilo-
na. Liv is het zusje van Jim uit groep 3. 
 
Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne tijd op De Wilgen! 
 

We hebben goed nieuws over de instroom van de kleutergroepen. De instroom is dusdanig dat wij akkoord 
hebben gekregen van het bestuur om na de kerstvakantie een derde kleutergroep te starten.  
 
In de maand oktober starten er al 6 kleuters en deze groei zal voortgezet worden tot de kerstvakantie. Deze 
periode is een drukke tijd voor zowel de leerkrachten als de leerlingen. Vanaf de herfstvakantie is er daarom 
extra ondersteuning geregeld voor beide kleutergroepen. Op maandag, dinsdag en woensdag zal Samira van 
Erp op de ochtenden ondersteuning geven aan beide groepen. Samira heeft vorig schooljaar haar LIO stage 
gedaan in groep 1/2b. Op donderdag en vrijdag zal Els Meijer vanaf 10.30u tot 12.15u ondersteuning geven 
aan beide groepen. 
 
Na de kerstvakantie zullen alle groep 2 leerlingen van de huidige kleutergroepen in de nieuwe groep geplaatst 
worden, dit zijn 26 kinderen.  Met deze verdeling zorgen we ervoor dat de leerlingen met zo min mogelijk wis-
selingen te maken krijgen. Doordat groep 2 in schooljaar 2017-2018 groep 3 wordt, kennen de leerlingen el-
kaar al en wisselen zij alleen van leerkracht wanneer zij naar groep 3 gaan. In de andere 2 kleutergroepen zijn 
de oudsten na de kerstvakantie  voldoende gewend en vertrouwd met de gang van zaken, dat zij dit ook weer 
aan de instromers kunnen leren. 
Na de vorming van de nieuwe groep komen de groepen 1/2 a en 1/2b op 20 leerlingen. Dit aantal zal nog 
enigszins groeien i.v.m. de instroom.  De ondersteuning zal vanaf de kerstvakantie niet meer aanwezig zijn.  
 
Over de bezetting van de nieuwe groep kunnen wij al mededelen dat Samira van Erp een aantal dagen de 
groep 2 zal lesgeven. Voor de overige dagen zijn wij nog op zoek naar een geschikte kandidaat.  
 
Het besluit om op deze wijze de derde kleutergroep vorm te geven is in goed overleg genomen door de be-
trokken leerkrachten, de zorgcoördinator en het managementteam. Ook heeft de medezeggenschapsraad ad-
vies kunnen uitbrengen. 
 
De derde kleutergroep, groep 2, start op maandag 9 januari 2017 in het lege lokaal naast groep 3. 
Met deze groep bereiken we de achtste groep op De Wilgen! 

Derde Kleutergroep 

Welkom Dag van de leraar 

Op woensdag 
5 oktober was 
het de dag van 
de leraar. Ook 
het team op 
De Wilgen is in 
het zonnetje 
gezet.  
Van de ouderraad heeft het team 
een appelboom gekregen met een 
kaartje: “Bedankt dat wij mogen 
groeien” Het Bestuur heeft het team 
blij gemaakt met een Selfiestick! 
 
Iedereen hartelijk bedankt! 
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Hallo allemaal  
Mijn naam is Joyce van Rijn. Ik ben 17 jaar en ik woon in Hoofddorp. Voor het komende 
half jaar ga ik stage lopen op elke maandag bij juf Marjolijn in de klas (groep 3). Ik stu-
deer zelf aan de hogeschool in Leiden en zit nu in leerjaar 1. Dit is dus mijn eerste stage 
en ik heb er veel zin in! Ook omdat ik een oud-leerling ben van de Wilgen en nog veel 
leraren en soms zelfs leerlingen herken. Ik heb gekozen voor de opleiding PABO 
(pedagogische academie voor het basisonderwijs), omdat het me geweldig lijkt met al 
die kinderen te werken en ze te blijven stimuleren.  
 

 
'Hallo, Ik ben Judith Nieuwenhuizen, 17 jaar oud en ik kom uit Hoofddorp.  
Ik studeer in Leiden aan de PABO. Ik zit in het eerste schooljaar en loop het hele jaar stage 
op De Wilgen. 
Eerst loop ik stage in groep 5/6 en vanaf januari in een andere klas. 
Op welke school dat zal zijn weet ik nu nog niet.  
De eerste twee weken hebben mij een goede indruk gegeven en ik heb het naar mijn zin.  
Ik heb zin in het schooljaar en heb er alle vertrouwen in dat ik een leerzame tijd tegemoet 
ga!' 
 

 
Hallo, 
Ik ben Caitlyn Wastell. Ik ben 14 jaar oud en ik zit in mijn derde jaar van de havo. In 
het derde jaar moet ik drie dagen stage lopen, dat kom ik bij jullie doen! Ik kom sta-
ge lopen in groep 3/4 bij juf Laurien. Ik heb voor een basisschool gekozen omdat ik 
het heel erg leuk vind om met kinderen om te gaan. Ik hoop dat ik een leuke tijd heb 
op De Wilgen! 
 
 

Beste ouders, 
 
Inmiddels zijn de eerste schoolweken voorbij en middels deze weg wilde ik graag weer even iets van mij laten 
horen. De operatie is achter de rug en is succesvol geweest. Ook de vervolgbehandeling, bestraling met radio-
actief jodium, zit er zojuist op.  
De uitslagen van de scans en mijn bloed moeten uitwijzen of alle behandelingen afdoende zijn geweest.   
Dat het tot nu toe zo voorspoedig verloopt, is volgens de artsen te danken aan het feit dat ik nog jong ben en 
aan mijn positieve instelling.  
De afgelopen tijd ben ik een aantal keer bij mijn collega’s, na schooltijd, op de Wilgen langs geweest. Dit heb 
ik als heel fijn ervaren.  
Voor mijn re-integratie zal ik samen met de bedrijfsarts een plan opstellen om op een verantwoorde manier 
terug te keren op de Wilgen. Ik verheug me erop om weer aan de slag te gaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marjolein 
 

Wij stellen ons graag aan u voor... 

Een bericht van juf Marjolein Carstens 
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Op dinsdag 27 september hebben de kleuters genoten van  een 
interactieve en muzikale theatervoorstelling van theatergroep 
Rumoer. Door middel van deze voorstelling maakten de kin-
deren kennis met diverse soorten muziek, zoals marsmuziek en 
zwaai- en zwiermuziek. Er werd niet alleen gekeken, maar de 
kinderen konden ook lekker meezingen en meedansen en had-
den veel plezier. 

Toen de leerlingen zich verzameld hadden, werd er een prachtig prentenboek voorgelezen door oma José. 
Oma Laurien heeft tijdens de bejaardensoos een spoedcursus gevolgd: “hoe om te gaan met die gekke borden 
van tegenwoordig”. Nu konden alle kinderen genieten van alle prachtige platen uit het prentenboek via het 
digibord. Oma Antoinette wilde ook graag nog even met de lieve kindertjes praten. Vroeger toen oma Antoi-
nette nog op de lagere school zat waren er nog geen computers enzo. Oma Antoinette maakt zich een beetje 
zorgen of de kindertjes van deze tijd nog wel tijd hebben om thuis ook lekker een boek te lezen. Daarom 
schenkt oma Antoinette de kindertjes van De Wilgen twee boekenkasten. In deze twee boekenkasten komen 
boeken die alle kindertjes en ook de papa’s en mama’s en zelfs de opa’s en oma’s gewoon mogen lenen, zon-
der dit te vragen. De boeken worden voorzien van een sticker met het logo van De Wilgen en we noemen de-
ze boeken zwerfboeken. Als je een boek mee naar huis neemt, gaat je deze lekker lezen en als het uit is breng 
je het weer naar school en zet je het netjes terug in de kast. Heeft u nu nog boeken thuis die prima in deze 
kast zouden passen, wilt u deze dan inleveren bij juf Sylvia? We zijn op zoek naar boeken voor zowel kinderen 
als volwassenen. Ook zouden we het erg leuk vinden als we wat boeken in een andere taal kunnen aanbieden, 
zowel voor kinderen als voor volwassenen. Oma Antoinette hoopt hiermee het lezen op school, maar ook 
vooral thuis te stimuleren,. Lieve ouders en kindertjes: lezen is heel belangrijk. Van veel lezen word je slim, 
het is goed voor jullie woordenschat en door veel te lezen word je vanzelf steeds beter in lezen wat weer heel 
fijn is bij alle andere vakken op school. Oma Antoinette heeft genoten van het bezoek aan De Wilgen en wenst 
jullie veel leesplezier en nog een fijne tijd op de basisschool.  
De dag werd afgesloten met een boekenmarkt. De boekenmarkt werd druk bezocht, er is flink verkocht en 
ingekocht. Het was een heerlijke dag! 

Voorstelling van Theatergroep 
Rumoer voor de groepen 1/2 

Centrum voor 
duurzaamheid  

Op 27 september heeft groep 7/8 meege-
daan aan een workshop Vliegers maken.  
De kinderen kregen te horen hoe belangrijk  
de wind is voor onze energielevering.  In 
een filmpje van Klokhuis hebben ze gezien 
hoe je met een grote vlieger energie kunt 
opwekken. Daarna mochten ze aan de slag 
met het maken van een vlieger. De vliegers 
moeten nu nog mooi versierd worden en 
dan mogen de kinderen op woensdag 12 
oktober, tijdens een vliegerfeest, de vlie-
gers de lucht in laten gaan. Ouders en kin-
deren zijn van harte welkom. 
 

Opening Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag was de feestelijke opening van de Kinder-
boekenweek met als thema: 
Voor altijd jong! 
Het team ontving de kinderen en hun ouders op passende wij-
ze: we waren in 1 nacht tijd allemaal stokoud geworden!  
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Boeksterren is een te gek lesidee voor de kinderboekenweek 2016. Boeksterren is  uitgevoerd in de boven-
bouw van de basisschool (groep 5-8). Met het thema 'opa's en oma's' zijn de kinderen aan de slag gegaan om 
hun eigen stripboek te maken waar ze zelf de hoofdrollen in spelen.  Deze activiteit zorgt voor veel betrokken-
heid, waarbij er een concreet resultaat komt waar alle leerlingen trots op kunnen zijn. Met de hulp van een 
kinderboekillustrator en een schrijver stijgen de kinderen boven zichzelf uit in dit onvergetelijke dagproject. 
De leerlingen zijn op een interactieve manier bezig geweest om hun eigen boek te maken. Schrijven, tekenen, 
knutselen, een workshop poseren voor de camera, kostuums en een greenscreen fotoshoot resulteren in een 
te gek stripboek waar de kinderen de sterren van zijn. 
Doelen 
Boeksterren is een multidisciplinaire projectdag voor de bovenbouw van de basisschool. De vakgebieden lite-
ratuur, drama en beeldende vorming staan centraal en samenwerking is een belangrijk procesdoel. 
Door dit project zorgen wij ervoor dat de kinderen plezier en betrokkenheid hebben in het maken van een 
gezamenlijk boek. Hierdoor krijgen ze een positieve associatie met het creëren van voor hen bestemde litera-
tuur. Dit sluit perfect aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. 
Kerndoel 9 voor het Primair Onderwijs: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen 
bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.’ 
 
Samenwerken is een belangrijk aspect. We merken dat als kinderen gezamenlijk werken met een gemeen-
schappelijk doel, ze zichzelf echt kunnen overstijgen in motivatie en samenwerking. Boeksterren wordt daar-
om ook ingezet met sociaal-emotionele ontwikkeling als doelstelling, bijvoorbeeld als afsluitingsproject van de 
Kanjertraining. 
 
Leerlingen krijgen gedurende het project Boeksterren inzicht in het proces van het maken van een boek, als-
ook in verschillende technieken die veel worden gebruikt in de moderne media, zoals photoshoppen, green-
screen fotografie en digitaal drukken. 
Boeksterren is een mooie combi van cultuur, taal en groepsprocessen. 
 
We zijn erg benieuwd naar het resultaat, maar dat duurt nog even. Als het stripboek klaar is krijgt iedere 
groep één exemplaar  en de kinderen zelf kunnen het bestellen voor thuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op De Wilgen combineren we plezier met leren. 
De kinderen van groep 3 en 3/4 hebben met kastanjes 
geschreven: “Wij zitten op De Wilgen, het is erg leuk hier! 
 

Een stripboek maken in de Kinderboekenweek 

Wist u dat… 
 
ook dit jaar het team van De Wilgen weer deel 
heeft genomen aan het Beachvolleybal toernooi. 
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Vrijdag 7 oktober hebben de groepen 1/2b, 3/4 en 
7/8 een show gepresenteerd. Het was de eerste 
Komt Dat Zien van dit schooljaar. Deze keer had-
den we met de kinderen een minimusical ingestu-
deerd, geïnspireerd op een prentenboek. 
De moeder van Lex en Lucie zei het volgende over 
Komt Dat Zien: 
Ik vond Komt Dat Zien erg leuk. Lucie en Lex had-
den er ook erg veel zin in. 
Ik vond de video opnames van de kleuters echt 
super leuk. Het was ook wat korter voor mijn ge-
voel? 
Ik had het gevoel dat de kinderen daardoor de 
aandacht er beter bij konden houden.  

Bag2school 
Inmiddels doet de herfst toch echt zijn 
intrede. De meeste zomerkleding- en 
schoenen zijn nu wel overbodig. Toch 
willen wij vragen deze niet weg te 
gooien. 
Wij doen als school namelijk mee aan bag2school.  
Bag2school is een win-win-winsituatie.  
Voor de ingezamelde kleding, schoenen, gordijnen e.d. 
krijgen wij als school geld. Zo hebben wij er in het verle-
den nieuwe microfoons voor gekocht en hebben we een 
deel van het schoolplein op kunnen knappen.   
 
De ingezamelde kleding wordt gerecycled en in de lan-
den van bestemming ontstaat er meer werkgelegen-
heid. Dus een echte win-win-winsituatie die past bij on-
ze duurzame gedachte.  
Wij willen dan ook vragen om alle overbodige kleding, 
schoenen, gordijnen, dekbedovertrekken etc. te verza-
melen en in een vuilniszak naar school te brengen. De 
zakken kunnen in de aula op het podium neergelegd 
worden.  
Op 31 oktober wordt al de ingezamelde kleding weer 
opgehaald door bag2school. Uiteraard hoort u dan zo 
snel mogelijk hoeveel wij met zijn allen hebben ingeza-
meld.  
Dit keer staat de opbrengst in het teken van de aan-
schaf van fruitbomen. We willen graag iedere klas een 
fruitboom geven waar we samen van kunnen oogsten 
en lekkere producten van kunnen maken.  
U doet toch ook mee! 

Komt Dat Zien 

Ouderraad 

Juf Christianne is Zwanger!  
Momenteel is zij 11 weken en is uitgerekend op 
29 april 2017.  
Zij zal in maart met 
zwangerschapsverlof 
gaan.  
De ouders en kinderen 
van groep 5/6 zullen 
hier te zijner tijd meer 
informatie over ontvan-
gen.  
 

Er heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden m.b.t. de bezetting binnen de Ouderraad.  
Masja Diehl (moeder van Rewan gr. 4) heeft besloten haar functie als penningmeester te beëindigen. Hier-
door was de functie van penningmeester beschikbaar binnen de OR. Op de vacature die geplaatst was in de 
Willeke en Will is geen respons gekomen. Gelukkig heeft Brenda van der Ham (moeder van Fenna in gr. 1/2B 
en Esmeé in gr 3/4) zich bereid getoond deze functie op zich te nemen. Brenda was reeds OR lid sinds het vo-
rige schooljaar en weet hierdoor het reilen en zeilen binnen de OR .  
 
Madelon Kimman (moeder van Jente in gr 1/2B) heeft interesse getoond om toe te treden tot de OR. Volgens 
de statuten moet een nieuw OR lid door u als ouder gekozen worden.  
Wij zijn dan ook benieuwd naar uw mening! Wanneer u akkoord bent, hoeft u geen actie te ondernemen. 
Bent u het niet eens met de benoeming van Madelon dan kunt u anoniem een briefje met daarop vermeld de 
reden, in de zilverkleurige brievenbus stoppen die in de aula hangt. U kunt dit doen tot 25 oktober 2016.   
 
De meerderheid van de stemmen geldt! 
 
Heeft u verder nog opmerkingen m.b.t. de OR of wilt u zich aanmelden als hulpouder? Meldt dit dan bij één 
van de OR leden of bij Leonie Maatman (voorzitter) via lahmaatman@gmail.com 

Leuk nieuws! 


