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Schooljaar 2016-2017  

September 2016 Startgesprekken  

Vorig schooljaar hebben we kennismakingsgesprekken gehouden. Hierop heb-
ben we veel positieve reacties gekregen. In de evaluatie kwam ook naar voren 
dat het niet helemaal past om het een kennismakingsgesprek te noemen, om-
dat de meeste leerkrachten de ouders al kennen. Dit schooljaar noemen we 
het daarom een startgesprek. Wij vinden dit beter passen bij het doel van het 
gesprek. Tijdens de informatieavond heeft de leerkracht u al één en ander ver-
teld wat dit schooljaar gaat brengen, wat gaan de kinderen leren en wat kunt u 
als ouders voor uw kind betekenen. 
Het doel van het startgesprek is dat er tijd is om in gesprek te gaan over uw 
kind. Welke vragen heeft u, waar ligt de focus en welke verwachtingen heeft u 
ten aanzien van de leerkracht? Als het goed is, heeft u een formulier ontvan-
gen van uw kind waarop u ter voorbereiding op het gesprek na kunt denken 
over een aantal vragen. Voor de leerkracht is het prettig als u dit formulier ui-
terlijk maandag 19 september inlevert bij de leerkracht. De leerkracht heeft 
dan voldoende tijd om uw input vast tot zich te nemen. Door een goede sa-
menwerking tussen school-ouder-kind willen we een optimale groei bereiken 
voor ieder kind op De Wilgen. De startgesprekken vinden plaats op woensdag 
21 september en vrijdag 23 september. Woensdag van 14.00 uur-16.30 uur en 
van 18.00 uur-20.00 uur en op vrijdag alleen van 14.00-16.30 uur. We zullen dit 
schooljaar de avonden minimaliseren. Dit heeft te maken met de nieuwe cao 
die vorig jaar is ingevoerd. Een belangrijk doel van de nieuwe cao is de werk-
druk verminderen in het onderwijs. Leerkrachten moeten zich houden aan 5 x 
8 uur, op basis van een fulltime contract.  Uren die ’s avonds worden gewerkt 
moeten worden gecompenseerd. Als we te veel uren maken in de avond is dit  
lastig te compenseren, omdat de leerkrachten dan niet uitkomen met andere 
werkzaamheden. Ik heb de opdracht om samen met het team op zoek te gaan 
naar de juiste balans en op welke wijze we zo effectief mogelijk kunnen wer-
ken.  Daarom willen we vanaf dit schooljaar het inschrijven voor de ouderge-
sprekken digitaal gaan doen. Als het goed is, heeft u de inloggegevens ontvan-
gen van uw kind. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen kunt u deze opvra-
gen bij de leerkracht. Als u problemen heeft met het digitaal inschrijven, dan 
kunt u met vragen terecht bij Christianne Haan-Steetskamp. 
Ik wens u een fijn start-
gesprek en hoop op 
een goede samenwer-
king tussen school, u en 
uw kind.  
 
Antoinette Wastell 
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Mohamed El Mallouki en Safouan El Mallouki zijn op woensdag 31 augustus gestart op De Wilgen. 
Mohammed zit in groep 8 bij juf Sylvia en Safouan in groep 5 bij juf Simone en juf Christianne. 
Mohammed en Safouan zijn al helemaal opgenomen in de groep en geven aan het ontzettend leuk te vinden 
op De Wilgen. Met dank aan de leerlingen van groep 5/6 en 7/8. 
 
Rik Spranger is op 6 september 4 jaar geworden en mag nu ook naar de basisschool. Op woensdag 7 sep-
tember is hij officieel gestart in groep 1/2b bij juf Karin en juf Ilona. 
Wij wensen Rik en zijn ouders een fijne tijd op De Wilgen. 
 
Bram Turenhout en Fenna Turenhout worden op 19 september 4 jaar en zullen dan starten in groep 1/2a bij 
juf Miranda en juf José. Wij wensen Bram, Fenna en hun ouders een fijne tijd op De Wilgen! 
 
Wij zijn ontzettend blij met de komst van Tom Koopman in groep 7/8. Tom zit in het derde jaar van de PABO 
en zal de komende periode stage komen lopen op De Wilgen. In de volgende Willeke en Wil zal hij zich aan u 
voorstellen.  

 we op woensdag 7 september in het Haarlems Dagblad stonden met een artikel over de Led-
verlichting… Mocht u het gemist hebben: niet getreurd, het artikel komt  op de website onder een          
een nieuw tabblad, duurzaamheid. 

 afgelopen donderdag voldoende tafeltjes en stoeltjes zijn bezorgd zodat alle leerlingen weer de juiste 
maat meubilair hebben…  

 we bezig zijn om in de schoolbieb te gaan werken met een digitaal systeem… 
 als u boodschappen doet bij de Jumbo in Skagerrak punten kunt sparen voor De Wilgen, waarmee we 

weer een ondergrond kunnen realiseren op het schoolplein… 
 het team voor de luizencontrole weer compleet is, met dank aan vier nieuwe deelnemers… 
 de informatieavond een groot succes was… 
 u de informatiebulletin van de groep op de website kunt vinden… 
 dat de groepen vorige week zijn gestart met de expressiemiddag… 
 maandag 19 september onze eerste studiedag plaatsvindt en dus alle leerlingen vrij zijn! 
 de eerste OR/MR vergadering op dinsdag 20 september plaats vindt…  
 de volgende kleding inzameling van bag2school in oktober is… 
 
Bag2school: zamel kleding in, verdien geld en verbeter de wereld… 
 
‘Wat ik mooi vind aan Bag2School is dat het een win-win-win-winsituatie is. De scholen krij-
gen extra geld, de kleding wordt hergebruikt of gerecycled en in de landen van bestemming ontstaat er meer 
werkgelegenheid’. 

Wist u dat... 

Jarigen deze week  
12  - 18 september 
Zoë van der Lans (7 jaar)  
Juf Christianne   
Rehan Jarmohamed (8 jaar) 
Alexander Ayeser (11 jaar)  

Jarigen in de week van 
19 - 25 september 
Sofia Passa (5 jaar)  
Camila Farias Torres (10 jaar) 

Welkom 



Jumbo Sparen voor je School gaat weer van start! Van woensdag 7 september tot en met dinsdag 11  
oktober 2016 kan er bij Jumbo Supermarkten gespaard worden voor De Wilgen... 
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor deze ‘Sparen voor je 
School’ actie onder de deelnemende basisscholen, per regio, een te verdelen budget beschikbaar. 
Basisscholen hebben aangegeven waar ze graag voor willen sparen. Dit kun je zien op de pagina’s van de basis-
scholen op deze site. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe glijbaan, een ondergrond, een step, (houten) spellen, 
een klimrek of een voorraad knutselmaterialen! 
Hoe kun je sparen voor jouw school? 
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende 
Jumbo-winkels. Op deze website kun je heel eenvoudig jouw schoolpunten toewijzen aan een deelnemende 
basisschool. Iedere school heeft haar spaardoelen aangegeven. Help jij mee deze spaardoelen te realiseren? 
Hoe meer schoolpunten de school van jouw keuze verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden 
aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de actie wordt per regio het beschikbare budget verdeeld over 
alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. De hoogte van het bedrag per regio 
wordt gebaseerd op het aantal scholen in die regio. 

 
Woensdag 7 september heeft groep 7/8 een gastles gevolgd van 
bureau Halt. De les ging over “Online veiligheid”. De ouders van 
groep 7/8 hebben via de mail een informatieblad gekregen over dit 
onderwerp. Het internet, de mobiele telefoon, de tablets worden 
door veel kinderen gebruikt. Maar gebeurt dit altijd op de goede 
manier? En wat zijn de gevaren? Wat kan wel via internet en wat 
beslist niet? Wat is zelfs strafbaar en wat kan de politie er aan 
doen? Veel vragen die gesteld en beantwoord zijn. Als ouder speelt 
U daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Het is en blijft best een 
moeilijk onderwerp. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u 
die natuurlijk altijd bij ons stellen. Dan kunnen we misschien sa-
men een antwoord proberen te vinden. 

Gastles bureau Halt: “Online veiligheid” 

https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/jumbos/
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/jumbos/


Vrijdag 16 september gaat juf Laurien met de leerlingen van groep 3/4 een Insecten-
hotel maken op Jeugdland. 

Na de instructie van een medewerker van Jeugdland gaat de groep zelfstandig aan 

de slag. De kinderen kunnen kiezen of ze een boomstam gaan boren met gaatjes, of 

ze krijgen een stuk regenpijp die ze mogen vullen met bamboe of riet.  

 

Soms zijn de stukken voorgezaagd, soms vragen we aan de begeleiders of ze de pij-

pen kunnen zagen samen met de kinderen. De kinderen kunnen hierna het riet of 

bamboe knippen of zagen en de pijp vullen.  
  

 Als de kinderen klaar zijn, mogen ze op het terrein van Jeugdland spelen. Op het terrein staan diverse speeltoe-

stellen waar de kinderen zich goed mee kunnen vermaken. Ook binnen is er van alles te doen, zoals tafeltennis-

sen, voetbaltafel, tekenen, spelletjes enz. 

  

 
Woensdag 21 september gaan de leerlingen van groep 5/6 soep maken op 
Jeugdland. Na de instructie van een medewerker van Jeugdland en het halen 
van de ingrediënten gaat de groep zelfstandig aan de slag.  
De kinderen gaan met een medewerker naar de belevingstuin en halen de 
ingrediënten voor de soep. 
Hierna gaan de kinderen de wortel, ui enz. klein snijden met bot gemaakte 
mesjes. De kinderen worden hierbij begeleid door de leerkracht en de ou-
ders. Alles gaat in de pan.  

Daarna de tafel opruimen en lekker even spelen. De begeleiders koken de soep in de keuken en  als het klaar 
is krijgen de kinderen een bekertje soep. 
 Als de kinderen klaar zijn, mogen ze op het terrein van Jeugdland spelen. Op het terrein staan diverse speel-
toestellen waar de kinderen zich goed mee kunnen vermaken. Ook binnen is er van alles te doen, zoals tafel-
tennissen, voetbaltafel, tekenen, spelletjes enz.  

Soep maken op Jeugdland met groep 5/6 

Insectenhotel maken op Jeugdland met groep 3/4 

Naschools sportaanbod  

Beste ouder(s) / verzorger(s) van groep 1 t/m 5,  
Na het grote succes van vorig jaar bij het naschoolse sportaanbod, ben ik, Femke Looman 
(combinatiefunctionaris scholeneiland Toolenburg), ook dit jaar weer te vinden in gymzaal de 
Amazone met een uitgebreid sportaanbod. Dit jaar niet op maandag en woensdag, maar op 
de dinsdag! Zit je in groep 1 of 2? Dan kun je op dinsdag meesporten van 15.30-16.15 uur. Zit 
je in groep 3, 4, 5 of 6 dan kun je meesporten van 16.15-17.00 uur. Daarnaast is het ook mo-
gelijk de kinderen voor de eerste drie blokken in te schrijven. Alle sporten staan online in de 
activiteitenkalender op www.sportservicehaarlemmermeer.nl . U kunt ook naar de volgende 
link gaan: https://jsp.crossmarx.nl/jsp/kalender.vm, u komt dan meteen bij de activiteitenka-
lender uit. 



Welke sporten worden deze periode aangeboden? 

We gaan deze periode turnen/kleutergym doen. De sporten  

worden ingedeeld op leeftijd;  

Op dinsdag van 15.30-16.15 voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 

van 16.15-17.00 voor kinderen van 6 t/m 10 jaar (als je zes jaar 

bent, mag je kiezen op welke dag je mee wilt doen). 

 

Wat zijn de kosten? 

De lessenreeks turnen/kleutergym kost totaal 5 euro en dient, bij 

de start van de eerste les, contant te worden voldaan. 

 

Inschrijving 

Wil je meedoen aan turnen/kleutergym, geef je dan digitaal op.  

Via bovengenoemde link gaat u naar de activiteitenkalender. 

Daar kunt u inloggen of, als u nog geen inloggegevens heeft, 

registreren. Een telefoonnummer is belangrijk om ingeval van 

nood u te bellen, puur voor de zekerheid. Bij meerdere kinderen 

graag één account per kind aanmaken.  
Als u dit heeft gedaan vult u in het scherm bij leeftijd de “leeftijd 

van uw kind” in, bij wijk vult u “Toolenburg” en bij project vult 

u “combinatiefunctie school” in. 
Dat ziet er als volgt uit: 

 
Als alles is ingevuld klikt u op zoek.  

Nu krijgt u alle sporten te zien die door mij in de Amazone worden gegeven.  

 

Mocht u uw kind voor meerdere blokken hebben aangemeld en onverwachts een project niet mee kunnen doen. Meld hem of 

haar dan per mail bij mij af, zo kan een kind van de wachtlijst toch nog meedoen. Inschrijven is belangrijk, zonder inschrij-

ving kan het zijn dat de groep vol zit en u voor niets bent gekomen. Maximum aantal bij de kleuters is 25 kinderen voor de 

andere groep is het 30 kinderen. 

Kleuters: ringzwaaien, touwzwaaien, springen van verschillende hoogtes, klimmen en klauteren.                              

Groep 3-5: Ringzwaaien, rekstok, trampoline springen, handstand, touwklimmen/zwaaien, wendsprong  

Vind jij dit ook leuk om te doen? Dit is je kans om zelf als turner/turnster aan de slag te gaan met al deze materialen.  

Tot in de gymzaal!  Groetjes Femke Looman 

  Overzicht naschools sportaanbod 

 
 

week 
Dinsdag 15.30-16.15 (groep 1-2) & 

16.15-17.00 (groep 3 tm 6)    

38-41 20 september tm 11 oktober 
Turnen/

Kleutergym: 

Kleuters: ringzwaaien, touwzwaaien, springen van ver-
schillende hoogtes, klimmen en klauteren.                             
3-5: Ringzwaaien, rekstok, trampoline springen, hands-
tand, touwklimmen/zwaaien, wendsprong 

42 Herfstvakantie   
  

43-46 25 oktober tm 15 november Atletiek 
Verschillende disciplines zoals: Kogelstoten, kogelslinge-
ren, shutllerun, sprint, hordelopen, speerwerpen, hoog-
springen en verspringen 

47-50 22 november tm 13 december Balsporten 
Denk aan, volleybal, handbal, basketbal, tennis, voetbal, 
etcetera 

52-1 Kerstvakantie  
  

Naschools sportaanbod  

Wat is belangrijk voor, tijdens en na een les? 

De aangegeven tijd is de aanvangstijd van de 

les; 

De kinderen moeten op eigen  gelegenheid naar 

de locatie komen; 

Verzamelen bij de locatie; 

Sportkleding en (binnen)schoenen dragen; 

Sportief gedrag; 

Drinken mag meegenomen worden,   maar 

NIET mee de gymzaal in; 

Als je bent verhinderd voor de lessenreeks, 

meld je je af bij Femke Looman; 

De laatste les van het thema is de “kijkles”. Hier 

mogen de ouders de laatste 15minuten 

komen kijken wat de kinderen hebben geoe-

fend en geleerd. 

Deelname aan de activiteit is geheel op eigen 

risico. 

 

Contactgegevens Femke Looman   

(t)      023 – 557 59 37  

(e)     flooman@sportservicehaarlemmermeer.nl  

Sport Data Dag Tijd Leeftijd Locatie Kosten 

Kleutergym 
20&27 september 

en 4&11 oktober 
Dinsdag 15.30-16.15 4 tm 6 

Gymzaal Ama-

zone 

€ 5,- voor hele reeks, 
betalen tijdens de 1e les 

Turnen 
20&27 september 

en 4&11 oktober 
Dinsdag 16.15-17.00 6 tm 10 

Gymzaal Ama-

zone 

€ 5,- voor hele reeks, 
betalen tijdens de 1e les 

mailto:flooman@sportservicehaarlemmermeer.nl

