
 

 

Woensdag 16 november 

Gespreksmiddag/avond 

 

Woensdag 16 november 

fruitbomen planten 

 

Vrijdag 18 november  

gespreksmiddag 

 

Dinsdag 22 november 

Pietengym 

 

Woensdag 23 november 

Alle leerlingen  mogen 

hun schoen zetten 

 

Vrijdag 25 november 

gezelschapspelen 
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Vrijdag 2 december 

Sinterklaasfeest! 
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Deze week vinden de voortgangsgesprekken plaats. 
 
Voor de tweede keer hebben we de 
inschrijvingen digitaal gerealiseerd via 
PB works. Sommige ouders hadden het  
wachtwoord niet meer, maar deze was 
op te vragen via de leerkracht. De  
website waarmee u kunt inloggen blijft 
hetzelfde. Als u deze gegevens ergens 
noteert, kunt u de volgende keer 
zonder probleem inloggen. Een nieuw 
systeem duurt altijd even voordat we 
er aan gewend zijn. Mocht u hulp 
nodig hebben, dan is dit geen pro-
bleem. Ook is het mogelijk om de inschrijving op de computer op school te 
doen, dan helpen wij u graag. We krijgen veel goede reacties dat dit in ieder 
geval een stuk prettiger is dan via briefjes.  
 
Tijdens het voortgangsgesprek is er ruimte om de resultaten te bespreken en 
de doelstelling voor de komende periode. Een belangrijk onderdeel van het 
gesprek is het welbevinden van het kind. U als ouder is voor ons een belangrij-
ke informatiebron die ons plaatje compleet maakt. Samen gaan we voor de 
ontwikkeling van uw kind.  
 
Wij wensen u een goed gesprek met de leerkracht over uw kind. 
 

Jarigen deze week 
14 november- 20 november 2016 
Stanley (10 jaar) - groep 5/6  
Kevin (13 jaar) - groep 7/8  
Luna  (6 jaar) - groep 3  

Jarigen volgende week 
21 november-27 november 2016 
Cheryl Spaargaren (11 jaar) - groep 7/8  
Giorgina Bazzano (8 jaar) - groep 3/4  
 Esmee van der Ham (7 jaar) - groep 3/4  
Dani Nieuwenhuyse (5 jaar) - groep 1/2b 

  Voortgangsgesprekken 



Pagina 2 

 
 
 
 
 Allereerst willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen met het versieren van de school:  

het ziet er weer geweldig uit. Wat heerlijk om vanochtend alle blije gezichtjes van de kinderen te zien! 
 
Daarnaast kunnen we alvast verklappen dat Piet ons heeft ingefluisterd dat alle leerlingen op woensdag 23 
november hun schoen mogen zetten op school.  
 
De kinderen van de groepen 1-2 zetten hun gymschoen, die al op school is! 
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen een schoen meebrengen van thuis. 
 
Ook heeft Piet ons al laten weten, dat Sinterklaas vanwege zijn drukke agenda op 5 december, ons al op vrij-
dag 2 december komt bezoeken. In de Willeke & Wil van dinsdag 29 november kunt u hier alles over lezen. 
 
Pietengym! 
Pieten doen altijd ongelofelijke kunstjes. Ze lopen over daken, gooien pakjes over en samen kunnen zij nog 
veel meer kunstjes. Ook dit jaar laten niet alleen de pieten hun kunstjes zien, ook de kinderen van de Wilgen 
mogen hun kunsten laten zien tijdens de pietengym! De pietengym zal op dinsdag 22 november plaatsvinden, 
waarbij we allerlei pietenklusjes zullen uitvoeren. Lukt het je om voor elk klusje te slagen, dan krijg jij een echt 
pietendiploma! Uiteraard is het toegestaan om een pietenpak aan te doen tijdens de les, mocht je dat willen. 
Spannend! 

De Sinterklaascommissie wenst iedereen  
een fijne en gezellige Sinterklaastijd toe op De Wilgen! 

Sinterklaasjournaal 2 

Vernieuwde website gaat Live! 

Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover. De vernieuwde website van De Wilgen gaat 
maandag 21 november live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen, 
dat we vooruit gaan en dat we daarin willen investeren. Met als doel om onze ouders zo optimaal mogelijk te 
bedienen. We willen vooruit en zijn ook praktisch ingesteld. Neem bijvoorbeeld de mogelijkheid om de website 
nu ook makkelijk op uw telefoon te bezoeken of op uw tablet.  
Op maandag 21 november gaan we live en achter de schermen gaan we vooral verder. Zo blijft onze website 
actueel en interessant om vaker te bezoeken. U vindt er regelmatig nieuwsupdates, informatie over de 
groepen met leuke foto's. Bij het nieuwe tabje de Duurzame Wilg kunt u het activiteitenplan vinden . Na iedere 
activiteit plaatsen we een bericht op de website met een leuke foto.  
Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op de website komt, dan  horen wij dit graag en zullen we daar rekening 

mee houden. 
 
We willen juf José en Rini, de vader van David van Ooijen uit groep 5 hartelijk 
danken voor alle inzet om dit mogelijk te maken. 
Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken en te bekijken. Natuurlijk 
vernemen wij ook graag wat u ervan vindt en of u informatie toegevoegd wilt heb-
ben. U kunt uw mail sturen naar j.vandoorn@bs-dewilgen.nl. 
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Ik vond het super leuk en gezellig . 
We waren tot de halve finale gekomen . 
Maar helaas waren er super goeie spelers van  
andere scholen. 
Als je volgend jaar kan meedoen zou ik het doen 
want het is super leuk. Ze hadden daar een robot 
waar je kon tegen  spelen. De kinderen die meede-
den waren Yuri, Tjibbe, Igor, Nick en Mano.  
Het was echt super leuk!!!!!!!! 
Mano en Tjibbe,  groep 7/8.    

Op dinsdag 1 november zijn de kinderen van groep 6 
met juf Christianne naar het Cruquius museum ge-
weest.  
De kinderen kregen uitleg over het ontstaan van de 
3 gemalen en het droogleggen van de Haarlemmer-
meer.  
 
Dit werd met een spannend filmpje gedaan. Daarna 
zijn we het museum in geweest en hebben we ge-
zien welke provincies onder water staan wanneer de 
dijken doorbreken. 
 
We hebben ook de pomp in werking gezien, dit was 
heel gaaf! De kinderen vonden het erg indrukwek-
kend. We hebben het bezoek afgesloten met een 
speurtocht door het museum. 
    

Tafeltennis toernooi 

Cruquius museum 

Beatboxen met groep 5/6 

Maandag 31 oktober heeft groep 5/6 een cursus 
beatboxen gehad! Wat waren de kinderen 
enthousiast en deden ze goed mee.  
Dat beatboxen was af en toe nog best lastig! 

Schooltuinnieuws 

In oktober zijn de bollen de grond in gegaan. Kin-
deren uit verschillende groepen hebben hierbij gehol-
pen.  
23 november zal er per klas een fruitboom geplaatst 
worden onder begeleiding van ons Tweede Thuis. 
Elke boom zal onderhouden worden door de groep 
en zullen hier ook de vruchten van plukken. Wij ho-
pen op een goede eerste oogst! 

 
 
     

                                         Wij zijn super blij met de hulp 
                                          van onze stagiair. 
                                          Het kleutermagazijn ziet er 
                                          weer top uit! Samen met juf 
                                           José hebben ze ervoor 
                                           gezorgd dat we weer overal 
                                           bij kunnen. 
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 Onze eerste open ochtend op De Wilgen dit  

schooljaar was een groot succes. De leerlingen van 
groep 8 vonden het best spannend zo de eerste keer, 
maar namen hun taak heel serieus.  
Met passie hebben zij verteld waar zij trots op zijn en 
waarom zij vinden dat De Wilgen een prettige school 
is om naar toe te gaan.   
Bij de vraag of er ook wel eens gepest wordt op De 
Wilgen, was het antwoord dat er ook op De Wilgen 
heus wel eens iets gebeurd, maar dat de leerkracht dit 
altijd heel serieus oppakt. Door de kanjer-training krij-
gen we al heel veel gereedschap hoe we met elkaar 
om moeten gaan om ervoor te zorgen dat we elkaar 
waarderen en respecteren. 
Een andere leerling gaf aan zo ontzettend blij te zijn 
met de extra hulp die zij krijgt. Nu gaat het leren een 
stuk beter! De leerlingen weten al een heleboel te 
vertellen over de duurzame Wilg en hoe zij hun 
steentje bijdragen aan de maatschappij.  

 
De eerste ouders hebben hun kind ingeschreven en hebben daarbij een groot compliment aan de leerlingen 
van De Wilgen gegeven. Wat heerst hier een fijne sfeer! De winst voor onze leerlingen is het plezier dat zij 
hieraan beleven en een vorm van presenteren. 
Wij zijn ontzettend trots op onze groep 8 toppers! Op naar de volgende open dag op vrijdag 3 februari 2017. 

Mooie ontwikkelingen op het gebied van ICT 
Op De Wilgen 

We hebben een wagen met computers gekregen. Wij vonden het leuk 
om met de laptops te werken omdat het gezellig en leerzaam was. We 
hebben geleerd om filmpjes en foto’s toe te voegen aan een dia. En 
ook wat een dia is en om animaties toe te voegen. 
We kunnen deze les goed gebruiken bij het maken van power points 
voor onze spreekbeurten en boekenbeurten en werkstukken. 
En we kunnen het ook laten zien aan mensen die het nog niet weten. 
 
Geschreven door: Luca en Dave 
 
 
 
 

Woensdag 9 november zijn juf Laurien en juf Ilona geslaagd voor hun eindpresentatie van de opleiding Moderne Media 
ICT. Op dit moment zijn zij beiden nog druk bezig met de afronding van hun masterpieces. Wij feliciteren beiden met dit 
resultaat en wensen hen succes met de laatste loodjes. Onderhand gebeurd er op het gebied van ICT op De Wilgen een 
heleboel. De ICT commissie is druk bezig om onze visie en plannen opnieuw onder de loep te nemen en deze aan te pas-
sen aan de nieuwste ontwikkelingen. In deze tijd is het belangrijk dat leerlingen ICT vaardig worden gemaakt. Als je hier 
vanaf groep 1 al mee begint, dan is de overstap naar het VO minder groot op het gebied van de  ICT vaardigheden die 
van de leerling worden verwacht. In de loop van het schooljaar zullen wij u informeren over deze mooie ontwikkelingen. 

Open ochtend op De Wilgen 
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 We met de 453 punten 
van de Jumbo een be-
drag hebben gespaard 
van € 325,08 

 Deze week de gaten 
zijn gemaakt en op 
woensdag 16 novem-
ber de fruitbomen wor-
den geplant door de 
leerlingen en met hulp 
van vrijwilligers van het 
tweede thuis.  

 575 kilo! Een mooi bedrag van 176,20. 
 
Van dit bedrag kunnen we alle groepen voorzien van een fruitboom van 
“Fruit Your World”. 
Waarbij de leerlingen van die groep de verantwoordelijkheid krijgen goed 
voor deze boom te zorgen. Op elke boom komt een QR code waarmee je via 
Google maps kan opzoeken waar de boom staat, wie deze heeft geadop-
teerd en hoe het met de boom gaat. Is er een goede oogst en wat doe je er 
mee? Een lekkere appeltaart bakken voor alle lieve hulpouders van De Wil-
gen misschien? 
 
 De volgende Bag2school 18 mei 2017. 

Opbrengst Bag2school Wist u dat….. 

Verlichting boven het podium  

Afgelopen dinsdag hebben Fred Rijns en Theo de Laat heel hard ge-
werkt om de verlichting boven het podium te vernieuwen! 
De oude podiumlampen waren ernstig aan vervanging toe.  
De lampen waren deels kapot, gaven vreselijk veel warmte af en  
werkten op een 380V-stekker. En met het oog op de duurzaamheid op 
de Wilgen, is met steun uit de Ouderraad, alles vervangen door Led-
verlichting. Hierdoor is het stroomverbruik van de podiumverlichting 
teruggebracht van 8000 watt naar 165 watt! De ouders en de kinderen 
die vrijdag Komt dat Zien hadden, konden al genieten van een mooie 
show.  
De oude lampen zijn verkocht en hebben nog een bedrag van € 100.– 
opgeleverd. Dit bredrag stoppen we in ons spaarpotje voor de volgen-
de wens: “een nieuwe geluidsinstallatie”. 
 
Bedankt Fred en Theo! 
 
Onze enige echte “Buurman en Buurman” van De Wilgen… 
 
 

 


