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Baby nieuws! 

Christianne Haan-Steetskamp onze coördinator 
leerlingenzorg is op dinsdag 2 mei bevallen van een 
prachtige zoon. Moeder, vader en kind maken het 
goed. Zij genieten nu volop van de kraamtijd. 

 

Jarigen in de week  van: 
8 t/m 14 mei 2017 
Matei (4 jaar) - groep 1a  
Norah (4 jaar) - groep 1b 
Koen (11 jaar) - groep 7/8 
Deven (11 jaar) - groep 7/8 
Chanel (9 jaar) - groep 5/6 
 

Jarigen in de week  van: 
15 t/m 21 mei 2017 
Mira (4 jaar) - groep 1a 
Lynden (4 jaar) - groep 1b 
 
Jarigen in de week  van: 
22 t/m 28 mei 2017 
Aram (6 jaar) - groep 2  
Tjibbe (12 jaar) - groep 7/8 

Jarigen in de meivakantie: 
24 april t/m 7 mei 2017 
Noor (4 jaar) - groep 1a 
Kynan (6 jaar) - groep 2 
Maurits (7 jaar) - groep 3 
Minke (9 jaar) - groep 5 
Yuri (12 jaar) - groep 8 
Jill (6 jaar) - groep 2  
Lucie (7 jaar) - groep 3/4 

Welkom 
Na de meivakantie zijn de volgende kinderen op 
De Wilgen gestart.  
In groep 1/2 a bij juf Miranda en juf José zijn So-
phie Simeon, Noor Laleh en Matei Aslau gestart 
In groep 1/2b bij  juf Ilona zijn Dani de Lange en  
Norah Peiffer gestart. 
Norah is het zusje van Julian uit groep 3. 
Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne 
tijd op De Wilgen! 
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Heeft u al gezien dat Peter de Tuin-
man met de leerlingen van groep 5 t/
m groep 8 een prachtig insectenhotel 
heeft gemaakt? 

Beste Avondvierdaagse loper en ouders,  

Leuk dat we weer met een flink aantal kinderen van 

De Wilgen mee doen met de Avondvierdaagse! Van 

maandag 12 tot en met donderdag 15 juni is de 

Avondvierdaagse.  

Wij hebben vanuit de organisatie vernomen dat de 

start op een andere locatie is. Zodra wij alle informatie 

hebben, sturen wij u een mail met de looptijden en de 

nieuwe startlocatie.  

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de 

ouders van de ouderraad.  

Sportieve groet,  

De ouderraad 

Schooltuin  

Avondvierdaagse 

Dank aan alle hulpouders en 
UNO sport Voetbal Vereniging 

 
 
 
 
 
 
Op de Wilgen starten in de maand mei ook nog: 
Mira Elis in groep 1/2 a bij juf Miranda en juf José  
Lynden Ploegman in groep 1/2b bij  juf Ilona  
Lynden is het zusje van Lauren uit groep 3. 
Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne tijd 
op De Wilgen! 

Wat hebben wij lekker kunnen 
sporten voor de vakantie! We hebben 
een heleboel vrolijke gezichten gezien 
en al met al was het een geslaagde 
dag. Alle groepen werden door elkaar 
gemixt, waarbij de kinderen uit groep 
7/8 de teams op sleeptouw namen. 
Maar met de HELE school tegelijk 
sporten gaat natuurlijk niet vanzelf: 
spullen klaarzetten, kinderen begeleiden, aanmoedigen en opruimen 
zijn allemaal zaken die erbij komen kijken.  
 
Wij willen daarom alle ouders die zich op deze dag hebben ingezet ont-
zettend bedanken!!! Zonder jullie hulp was die niet mogelijk! 
Daarbij gaat ook onze grote dank uit naar Voetbal Vereniging UNO, de 
altijd vriendelijke vereniging gaf ons gelijk toestemming voor het ge-
bruiken van de velden. Dank Jos en Ellen Hilhorst! 

Atletiek, alweer het laatste sporttoernooi voor dit 
schooljaar. Lijkt het jou ook leuk om mee te doen, 
geef je dan op voor vóór donderdag 18 mei via de 
website. Tijdens het toernooi zal je onderdelen zelf 
doen, maar ook onderdelen in teamverband.  
 
Hierbij is het wel opnieuw belangrijk dat er een bege-
leider is voor het toernooi, die het team meeneemt 
naar de onderdelen. Doe jij ook mee?! 

Doe jij ook mee aan het 
Atletiek toernooi? 

 

 Nachtmerries 
Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie, ook kin-

deren. Als dit af en toe gebeurt, is daar mee te leven. 

Maar als nachtmerries regelmatig terugkomen, kan 

dit heel beangstigend zijn. Lees hier meer over nacht-

merries bij kinderen en wat je als ouder kunt doen om 

je kind te helpen. 
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 We zijn alweer een week bezig met ons project over duurzaamheid. Een 

moeilijk uit te leggen begrip, vooral aan de kinderen van de onderbouw. 
Toch denken we dat alle kinderen er op hun eigen niveau iets van op kunnen 
steken. Zo hebben we het project vorige week maandag geopend met de 
groepen 3 tot en met 8 in de aula van de school met een aflevering van Het 
Klokhuis. Hierin lag de nadruk vooral op het thema ‘Energie’. De kinderen 
kregen een kijk- en luisteropdracht mee: probeer te ontdekken wat met 
‘duurzaamheid’ wordt bedoeld. Terug in de klas mochten ze hun ideeën ver-
tellen en hiervan zijn woordspinnen gemaakt die bij de klassen opgehangen 
zijn. Leuk om de verschillen te ontdekken tussen de diverse groepen!  
 
De kleutergroepen hadden de acteurs van Het Klokhuis niet nodig: hun 
opening was woensdag op het schoolplein. Juf Ilona en juf Joyce kunnen zo 
het theater in met hun vertolking van het prentenboek ‘Kaatje en de vuilnis-
belt’. Dit boek wordt in de klas gebruikt om te werken over afval en herge-
bruik. Met het boek ‘De Reuzenpanda’ worden de thema’s duurzaamheid en 
goed voor de aarde zorgen behandeld.  

 
Voor de groepen 1 tot en met 4 staat dinsdag een bezoek  
gepland van de inzamelwagen. Daar krijgen ze uitleg over de 
afvalverwerking.  
 
In de groepen 3 en 4 hebben we de ijsbeer, de walvis en de 
paradijsvogel als concrete voorbeelden genomen om meer te 
leren over de poolgebieden, de oceanen en de tropen. En na-
tuurlijk te bekijken wat de bedreigingen zijn voor deze dieren. 
Ook in deze groepen gaan we onze afvalstromen beter bekijken.  
 
Groep 5/6 heeft gewerkt met een project van Greenpeace over 
het klimaat en de Noordpool. Ze krijgen een GFT les en 
verwerking met werkbladen en filmpjes. Er wordt ook gebruik 
gemaakt van de website ‘Zwerfafval, mooi niet’. Er is aandacht 
voor de ‘plastic soep’ en natuurlijk wordt er ook geknutseld rond 
het thema. 
 
Tot slot worden er in groep 7/8 heel veel activiteiten in het kader van het project gedaan. Zo zijn de kinderen al 
de eerste dag begonnen met het plakken van de radiatorfolie door de hele school heen. Verder doen ze een 
zogenaamde Wattstrijd, waarbij er gekeken wordt naar het energieverbruik thuis en hoe je kunt besparen. De 
wereldoriëntatielessen staan uiteraard ook in het teken van duurzaamheid: lessen over de klimaatproblematiek 
en de afvalberg. Groep 7 heeft het over ‘Waterland’ en groep 8 werkt aan het hoofdstuk ‘Streken en klimaten’.  
Kortom: te veel om op te noemen! 
 
Maandag 22 mei sluiten we de projectweken af met een fantastisch optreden o.l.v theatergroep De Vuilnis-
mannen. Dat staat gepland om 14.50 uur op het schoolplein. Hierbij zijn alle ouders van harte uitgenodigd om 
te komen kijken! Bij slecht weer moeten we het verplaatsen naar de aula. Daar kunnen dan helaas geen ouders 
bij aanwezig zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip. Duimen maar voor droog weer! 

Op 18 mei wordt alles wat ingezameld is, weer opgehaald door bag2school. Uiteraard hoort u dan 
zo snel mogelijk hoeveel wij met zijn allen hebben ingezameld.  
Het geld gaat bij de spaarpot om het schoolplein verder op te knappen! 
 

Project Duurzaamheid 2017 
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Beste ouders van groep 3 t/m 6 
 
Op woensdag 31 mei a.s. zal er voor de leerlingen van 
de groepen 3 t/m 6 een speciale verkeersactiviteit 
worden georganiseerd. De verkeerscommissie van De 
Wilgen is van mening dat verkeersveiligheid op en 
rondom de school erg belangrijk is. Daarom wil de ver-
keerscommissie een oversteekexamen gaan doen. In 
groepjes zal er onder begeleiding van een ouder rond-
om de school een stukje gelopen worden, waarlangs 
verschillende oversteekpunten wordt gelopen. Het is 
aan de ouder bij deze oversteekpunten even stil te 
staan en enig uitleg te geven, waar de kinderen op 
moeten letten voordat ze veilig over kunnen steken. 
  
Om deze groepjes te kunnen begeleiden hebben wij 
dus ouders nodig. Bent u in de gelegenheid om op de-
ze dag te kunnen helpen, laat dit dan weten aan juf 
Sylvia (groep 8) of juf Simone (groep 5/6). U hoeft 
geen ouder te zijn van een leerling vanuit groep 3 t/m 
6. Ook een ouder van groep 1/2 en 7/8 is hartelijk wel-
kom.  
De leerlingen van groep 1/2 krijgen een eigen activiteit 
omtrent veilig oversteken rondom De Wilgen. De leer-
lingen van groep 7 hebben net hun theoretisch en 
schriftelijk verkeersexamen gehad en de leerlingen van 
groep 8 hebben voldoende kennis opgedaan in hun 
lange carrière op De Wilgen. Daarom zullen zij niet 
meedoen aan dit oversteekexamen. 

Op De Wilgen worden allerlei leuke activiteiten geor-

ganiseerd. Dit delen wij graag met u en met nieuwe 

ouders op onze schoolwebsite. Wij zijn op zoek naar 

huisfotografen die tijdens deze activiteiten foto’s kun-

nen maken. Ook zijn wij op zoek naar een coördinator 

voor de huisfotografie. 

Wat doet een huisfotograaf? Een huisfotograaf geeft 

aan het begin van het schooljaar aan bij welke activi-

teiten hij of zij aanwezig kan zijn om te fotograferen. 

De huisfotograaf maakt zo’n 50 foto’s bij een activiteit 

en levert deze op een USB-stick aan bij de websitebe-

heerder van de school. 

Wat doet een fotografie coördinator? Een fotografie 

coördinator inventariseert beschikbaarheid van de 

huisfotografen en maakt het fotografie schema.  

Verkeerscommissie 

Huisfotografen gezocht! 

Hij of zij zorgt dat bij iedere activiteit een fotograaf 

aanwezig is en is een contactpunt voor de huisfotogra-

fen. De fotografie coördinator heeft contact met een 

leerkracht van school. 

Bij welke activiteiten zijn de huisfotografen aanwe-

zig? Aan het begin van het schooljaar wordt vastge-

steld bij welke activiteiten een huisfotograaf gewenst 

is en worden de taken onder de fotografen verdeeld. 

Activiteiten waarbij een fotograaf aanwezig is zijn: 

Komt dat zien (zo’n zes momenten per jaar), het sin-

terklaasfeest, Kerst, Pasen, de Kinderboekenweek, de 

sportdag en de avondvierdaagse. Sommige activitei-

ten, zoals Komt Dat Zien, vragen een uur van uw tijd. 

Andere activiteiten kunnen een dagdeel duren. 

We hopen schooljaar 2017-2018 met een enthousiast 

team de huisfotografie weer neer te zetten. Mocht u 

interesse hebben in deze taak, dan kunt u dit laten 

weten aan juf Ilona, zij werkt in groep 1b.  

U kunt haar ook mailen op het adres: 

i.keesom@bs-dewilgen.nl 

Open ochtend
Vrijdag 19 mei

9.00 – 11.30 uur

•Rondleiding door de school

•Kijkje in alle groepen

•Sfeer proeven

•Leerlingen van groep 8

als gastheer/gastvrouw

Bent u op zoek 

naar een basisschool 

waar samen leren en

een prettige omgeving 

centraal staan? 

Kom dan naar onze 

Basisschool De Wilgen
Femina Mullerstraat 177, 2135 MH  Hoofddorp
info@bs-dewilgen.nl, www.bs-dewilgen.nl
Tel. 023-5622857
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Eindelijk is het zover: basisschool De Wilgen heeft een eigen App!  

Steeds meer mensen werken tegenwoordig meer met hun smartphone/tablet dan met 

de computer. Om deze nieuwe manier van werken te ondersteunen, hebben wij nu de 

SchoolApp. Met de SchoolApp bent u op de hoogte van alles omtrent de school en de 

groep van uw kind. Hierbij kunt u denken aan nieuwsitems, de kalender en foto’s. Kortom,  

alle informatie die u op onze website aantreft, is nu ook handig en overzichtelijk terug te 

vinden in de SchoolApp.  

 

Hoe u de SchoolApp op uw smartphone of tablet installeert:  

Zoek en download de SchoolApp in de App of Play Store.  

De SchoolApp is te herkennen aan de blauwe bol van SchoolsUnited.  

 

Voer de domeinnaam van de schoolwebsite in: www.bs-dewilgen.nl  

U kunt de groep(en) van uw kind(eren) volgen, door in hetzelfde scherm de volgende Groepscodes in te voeren: 

Schoolapp  

 
Druk op de knop ‘Bevestigen’ en de SchoolApp 
 is nu klaar voor gebruik. 

  Groepscode 

  

Groep 1/2a 5txa 

Groep 1/2b ezyn 

Groep 2 z4ke 

Groep 3 f46g 

Groep 3/4 brqy 

Groep 4 sy5p 

Groep 5/6 v6dv 

Groep 7/8 nb5s 

Duolezen op De Wilgen 
 

Plusgroep in actie! 
 
Samen het schoolplein 
opmeten onder  
toeziend oog van 
groep 1. 
 
Toppers!!! 

http://www.bs-dewilgen.nl

