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Woensdag 21 december 
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Donderdag 22 december  
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Voorleesochtend 
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Kerstspullen opruimen 
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Schooljaar 2016-2017  

13 december 2016 

 

Jarigen in de week van 
12 december- 18 december 2016 
Xavier (6 jaar) - groep 1/2a 
 
Jarigen in de week van  
19 december-25 december 2016 
Xander (5 jaar) - groep 1/2b  
Jaylyne (6 jaar) - groep 3  

Jarigen in de week van  
19 december-25 december 2016 
Xander (5 jaar) - groep 1/2b  
Jaylyne (6 jaar) - groep 3 

Fijne kerstsfeer op De Wilgen 

Op De Wilgen vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich fijn voelen en 
met plezier naar school gaan. In de maand december is dit toch wel extra 
bijzonder. Met dank aan alle hulp ziet het er op De Wilgen weer heel sfeervol 
uit. De lichtjes staan aan en op de achtergrond klinkt kerstmuziek. Leerlingen 
werken hard  om hun persoonlijke doelen te bereiken. In de maand decem-
ber is dit met een vleugje kerst. Zo koppelen een thema aan het doel. Bij de 
kleuters wordt een kerstkraam gecreëerd waar de leerlingen spullen kunnen 
verkopen. Eerst bedenken ze samen wat zij allemaal nodig hebben. 
De verteltafel nodigt uit om het kerstverhaal uit te spelen, waarbij de leer-
lingen enorm veel woorden leren. In de groepen 3 t/m 8 gaat het gewone 
programma door, maar naast dit programma is er voldoende ruimte voor de 
expressievakken. Met klei zijn er waxinelichthouders gemaakt, mooie werk-
jes voor in de boom en prachtige sterren waar een hoop vouwwerk aan  
vooraf gaat. In groep 4 zijn de timmermannen/vrouwen, met hulp van 
betrokken ouders, kerstbomen van hout in elkaar gaan zetten. 

 
 
 
 
 

Laten we " samen" 
Samen proberen 
onze lichtjes 
te laten schijnen. 
Leren elkaar 
helpende handen 
te reiken. 
Rondom ons 
de vrede bewaken 
om "samen" 
deze 'Wereld een 
stukje beter te maken!  
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De Sint heeft ook bij de gym wat cadeautjes gebracht! 
Zo kunnen alle kinderen van de Wilgen binnenkort 
met nieuwe materialen aan de slag gaan. Nieuwe 
springtouwtjes, frisbees, scoops, een hoogspring-
touw, zandlopers, zachte foamballen, een peanutball 
paaltje, houten stokken en nog wat andere spulletjes! 
We kunnen weer heeeeel veel nieuwe spelletjes spe-
len hiermee, dank u wel Sinterklaasje!  

Toppers van de maand... 

Naast alle kerstvreugde wordt er ook heel hard ge-
werkt om alle boeken van de schoolbieb te voorzien 
van een nieuw etiket om gebruik te kunnen maken van 
het digitale systeem. Uren en uren hebben betrokken 
ouders, opa’s en oma’s zich ingezet om dit te realise-
ren. Even zat het tegen waardoor alles voor een twee-
de keer moest worden gelabeld, maar jullie hebben 
doorgezet. Ik noem deze club de Toppers van de 
maand! Dank jullie wel namens de kinderen en  
namens  het team van de Wilgen! 

Kerst in het kort 

Vorige week is er een uitgebreide kersteditie van de Willeke en Wil uitgegaan, waarin alle informatie stond over 
het naderende Kerstfeest. Daarom nu alleen een aantal ‘reminders’ op een rij: 
 maandag 19 of dinsdag 20 december: plastic tas mee naar school, voorzien van naam, met daarin bord, 

beker, bestek en een led-lichtje. 
 woensdag 21 december: kerststukje maken (materialen zelf meenemen: bakje, oasis, kaars, takjes groen, 

versierselen) 
 donderdag 22 december: kerstviering onder schooltijd, voor en door de kinderen. 
 17.45 uur: de deuren van de school gaan open. 18.00-19.00 uur: kerstdiner. Ieder kind neemt een ge-

rechtje mee voor het buffet. Tijdens het diner is er een gezellig samenzijn voor de ouders op het school-
plein. 19.00 uur: de ouders halen hun kind(eren) op uit de klas. 

 vrijdag 23 december 8.45 uur: opruimen kerstversieringen in de school. 12.15 uur: kerstvakantie! 

Afscheid 

Lieve allemaal, 
Na een aantal jaren met enorm veel plezier op de 
Wilgen les gegeven te hebben, neem ik van jullie af-
scheid. 
22 december geef ik de laatste kleuterles bij de 
Wilgen en 13 december is de laatste les van het  
naschools sportaanbod. 
 
Ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een 
sportieve uiteinde. En wie weet komen we elkaar nog 
tegen in Hoofddorp. 
 
Met vriendelijke groet, 
Femke Looman 
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Terugblik op een gezellige Sinterklaastijd 

Sinterklaas is alweer een week geleden met de stoomboot 
naar Spanje vertrokken, maar toch nog even een korte terug-
blik. Op maandag 14 november werden alle Sinterklaasversie-
ringen weer uit de kast gehaald en was de hele school binnen 
een mum van tijd gezellig gemaakt! 
 
Een week later mochten alle leerlingen hun schoen gaan 
zetten, nou dat hebben we geweten: alle klassen waren dicht-
geplakt en toen we met alle leerlingen de deur van de groep 
opendeden, wow, wat een bende!!! Daar moest toch echt 
Rommelpiet achter hebben gezeten. Nadat alle rommel  
opgeruimd was, bleek dat er niets in de schoenen zat.  

Piet had alle cadeautjes achtergelaten in het kantoortje van juf Antoinette!  
 
En dat niet alleen, bij de cadeautjes zat ook een recept van de Wellespiet. Met de vraag of wij het recept konden 
uitproberen, zodat hij zeker wist dat dit het juiste recept was van de taart voor Sinterklaas. Er werd die donder-
dag dus druk gebakken, de hele school rook natuurlijk heerlijk! En het recept werd door alle leerlingen goed 
bevonden, dus als Wellespiet dít recept zou gebruiken, kwam het helemaal goed met de taart! 
 
Er werden op school ook 5 vlaggetjes gevonden: dat betekende dus dat de auto met de echte cadeautjes ook 
langs De Wilgen was gereden! Gelukkig maar, want niemand wilde natuurlijk van Sinterklaas een oefenpakje 
krijgen! 
 
Op vrijdag 2 december was het dan zover! Sinterklaas werd met wel 4 brandweerauto’s naar De Wilgen 
gebracht. Wat was er nóu toch aan de hand? Sinterklaas vertelde in de aula dat Piet een pepernoot in zijn band 
had gekregen toen ze op de fiets onderweg waren naar De Wilgen. Een fietsenmaker was niet in de buurt maar 
de brandweer gelukkig wel. Sinterklaas werd met blauw zwaailicht en met loeiende sirenes naar De Wilgen 
gebracht, gelukkig precies op tijd!  
 
In de aula begon het feest voor Sinterklaas met een welkomstwoord van juf Antoinette en een lied en dans door 
alle leerlingen, Sinterklaas genoot van dit warme welkom! Daarna ging Sinterklaas naar alle groepen waar hij in 
het zonnetje werd gezet. En toen Sinterklaas in elke groep zijn grote boek opensloeg, zette hij zelf ook een 
aantal kinderen speciaal in het zonnetje! Natuurlijk was er ook dit jaar voor iedereen een cadeautje! 
 
In de groepen 5-6 en 7-8 kwamen Sinterklaas en de Pieten natuurlijk ook even een kijkje nemen bij het openma-
ken van de prachtige surprises, die de leerlingen voor elkaar geknutseld hadden. 
 
Om 11.45 uur was het Sinterklaasfeest alweer voorbij. Natuurlijk werden Sinterklaas en zijn Pieten door ons uit-
gezwaaid op het schoolplein, tot volgend jaar! 
 
Uiteraard willen we iedereen bedanken die zich heeft  
ingezet om deze Sinterklaastijd weer tot een groot suc-
ces te maken, en speciaal  de ouders van de oudercom-
missie! Wat een werk is er achter de schermen verzet!  
 
Namens alle leerlingen en het team van De Wilgen:  
HARTELIJK DANK! 
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Het gaat ontzettend goed met juf Marjolein. Zo goed 
dat zij in de week van 9 januari 2017 op maandag, 
woensdag en vrijdag 6 uur zal werken. Stapje voor 
stapje zal Marjolein steeds vaker voor de groep 
staan. Gedurende dit traject  blijven er op de 
momenten dat Marjolein voor de klas staat twee 
leerkrachten op de groep. Aangezien Joyce direct na 
de kerstvakantie start in groep 2 zijn we op zoek 
gegaan naar een invaller.  Vanaf 6 februari kan  
Michelle Hijstek de hele week ondersteunen in 
groep 4. Voor de eerste vier weken zijn we voor de 
woensdag, donderdag en vrijdag  op zoek gegaan 
naar een invaller. Inmiddels hebben we een geschik-
te kandidaat gevonden. Marjolein geniet ervan dat 
zij weer kan werken en heeft heel veel zin in de 
tweede helft van het schooljaar. 

Marjolein Carstens 

Klachtenregeling en Leerlingstatuut Meer Primair 

Op maandag 9 januari 2017 hebben we 67 kleuters! Te 
veel voor twee kleutergroepen. Daarom hebben we 
ervoor gekozen om de groep 2 leerlingen vast te pro-
moveren naar een volgende groep. Het besluit om op 
deze wijze de derde kleutergroep vorm te geven is in 
goed overleg genomen door de betrokken leerkrach-
ten, de zorgcoördinator en het managementteam. Ook 
heeft de medezeggenschapsraad advies kunnen uit-
brengen. 
Op maandag 9 januari 2017 starten we met de derde  
kleutergroep in het lokaal naast groep 3. 
 
Op maandag en dinsdag zal Samira van Erp voor deze 
groep staan en op woensdag, donderdag en vrijdag zal 
Joyce Molenberg dit gaan doen. Dit betekent voor de 
leerlingen van groep 4 dat zij afscheid gaan nemen van 
juf Joyce en dat de leerlingen van groep 2 er een ver-
trouwd gezicht bij krijgen. 
Beide juffen hebben er ontzettend veel zin in. 
De afgelopen weken is juf Samira ontzettend druk ge-
weest met de inrichting. In de maand december heb-
ben de leerlingen al met regelmaat proef gedraaid in 
hun nieuwe lokaal. 
 
Het ziet er inmiddels spik en span uit, helemaal klaar 
om de groep 2 leerlingen in te ontvangen. 
 
Wij wensen de kinderen en de juffen veel plezier! 

Stichting Meer Primair en haar negentien basisscholen dienen te beschikken over 
een Klachtenregeling en Leerlingstatuut. 
Tot voor kort waren de regelingen van Quercus en SKOH (rechtsvoorgangers Meer 
Primair) nog van toepassing 
Recentelijk (woensdag 2 november jl.) heeft de Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad van Meer Primair ingestemd met de nieuwe Klachtenregeling en Leer-
lingstatuut. Dit betekent dat u beide documenten vanaf heden op de website van 
alle scholen van Meer Primair kunt terugvinden.  

Derde kleutergroep! 

Jarigen in de kerstvakantie  
26 december 2016  
  8 januari 2017 
Katie (10 jaar) - groep 5/6  
Imran (8 jaar) - groep 5/6  
 Joep (6 jaar) - groep 3 

Welkom 

In de maand januari gaan we de volgende kinderen 
welkom heten. 
 
10 januari Raoul en Seth van Kampen. Raoul en Seth 
komen in groep 1/2b bij juf Karin en juf Ilona. 
15 januari Thijs de Grood. Thijs komt in groep 1/2b bij 
juf Karin en juf Ilona. 
19 januari Margarita Boiko komt in groep 1/2 a bij juf 
Miranda en juf José. Margarita is het zusje van  
Maksym uit groep 3. 
19 januari Adam Den Ouden. Adam komt in groep 1/2a 
bij juf Miranda en juf José. 
 
Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne tijd 
op De Wilgen! 
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Lichtcontrole 
Na de succesvolle lichtcontrole van deze ochtend hebben we nog wat fei-
telijke puntjes opgezocht. 
 
Fietsverlichting aan: 
Tussen zonsondergang en zonsopgang*, en overdag wanneer het zicht 
ernstig belemmerd wordt, moet een fietser licht voeren. Wanneer over-
dag het zicht ernstig is belemmerd, is in de wet niet nader gespecificeerd.  
 
Fietsverlichting: 
- Vaste fietsverlichting of losse lampjes. 
- Losse lampjes alleen vast maken aan het bovenlichaam, dus niet aan de 
armen en benen. 
- Aan de voorkant dient het licht wit/geel te zijn. Aan de achterzijde rood. 
- De lampen dienen recht vooruit en recht achteruit te schijnen. 
- Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen of banden.  
- De lampen mogen niet knipperen. 
 
Boetes: 
U kunt een boete krijgen als: 
- Uw voor- of achterlicht niet aan staat als u fietst in het donker, schemer of bij slecht weer/zicht; 
- U fietst zonder reflectoren op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden van uw fiets; 
- Het fietslicht een andere kleur heeft, knippert of als u het op een verkeerde plek heeft bevestigd. 
 
De boetes voor ondeugdelijke verlichting: €55.- 
De boetes voor ondeugdelijke rode reflectoren / geen trapreflectie / geen wielreflectie: €35.- 
 
Slachtoffers: 
Jaarlijks worden er ruim 10.000 mensen op de fiets in het donker aangereden, meestal door een auto. 

 
* De tijden zijn bijv. terug te vinden op buienradar.nl. Tijdens de controle was  
zonsopkomst om 8.26 uur en om 16.31 uur gaat de zon onder. 
 M.b.t. de straatverlichting bepaalt veelal de gemeente de tijdstippen van het aan- en 
uitzetten. Hierbij wordt niet continue rekening gehouden met de verschuiving van de 
zonsopkomst en ondergang. Eens in de zoveel tijd wordt dit bijgesteld.  
Wel wordt de straatverlichting geregeld in 'lichten aan'-campagnes gebruikt als slogan. 
 

Bronnen: 
- www.fietsbond.nl 
- www.rijksoverheid.nl  
 
 
Vriendelijke groet, 
Verkeerscommissie  

http://www.fietsbond.nl
http://www.rijksoverheid.nl

