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Jarigen deze week 
16 januari – 22 januari 
Valentijn (8 jaar) - groep 3/4  
Valeriya (8 jaar) - groep 3/4 
Feline (5 jaar) - groep 1/2b 
Lizzie (8 jaar) - groep 3/4 

Jarigen volgende week 
23 januari – 29 januari 
Elise (8 jaar) - groep 4  
 Linn  (8 jaar) - groep 4  
Tijn (8 jaar) - groep 4  
Soefyaan (7 jaar) - groep 3 

Een nieuw jaar 
Een nieuw jaar is weer gestart, 
een nieuw jaar, het blijft apart. 
Je denkt te weten hoe het zal verlopen, 
of het ook zo gaat is alleen maar te hopen. 
Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij, 
koester de mooiste want dat maakt je blij. 
Vergaande dromen en nieuwe dromen, 
we zullen ze allemaal weer tegenkomen. 
Leef het leven zo lang het mag duren, 
jouw levenspad kun je niet sturen. 
Hoe je dit komende jaar ook al hebt bedacht, 
geniet juist van wat je niet verwacht. 

Het team van De Wilgen  

wenst u een… 

Jarigen in de week van 
1 januari- 8 januari  2017 
Senna  (8 jaar) - groep 4 
Feline  (6 jaar) - groep 1/2a  
Juf Michelle 
Meester Driss 
Luca  (12 jaar) - groep 7/8  
Kaylee(7 jaar) - groep 3 

Jarigen in de week van 
9 januari – 15 januari 
Quincy (6 jaar) - groep 2 
Jasmijn (6 jaar) - groep 2 
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Mijn naam is Eveline Divendal. In de kerstvakantie werd ik 27 jaar. 
Op dit moment woon ik samen met mijn ouders, zusje, hond en kat. 
Over een paar maanden verhuis ik naar Nieuw-Vennep om mijn 
eigen nieuwe hoofdstuk te starten.  

Ik vind het heerlijk om paard te rijden. 
Tijdens buitenritten kan ik ontspannen 
en genieten van de natuur. Daarnaast 
ontspan ik graag met een goed boek of 
een leuke serie. 
In de klas streef ik naar orde, rust en 

een positieve sfeer. Ik vind het belang-

rijk dat er een groepsband heerst en 

dat iedereen elkaar in zijn waarde laat. 

Er is ruimte om te leren, om fouten te 

maken, maar ook om te ontspannen en 

creativiteit te bevorderen. Inmiddels 

heb ik mijn eerste week er op zitten. Ik heb erg zin om ook de overi-

ge drie weken, samen met juf Marjolein groep 4 onder mijn hoede 

te nemen.  

EHBO sport 

Gymlessen worden altijd zo veilig mogelijk aangebo-
den en nogmaals extra bewaakt tijdens de les. Al-
leen kunnen ongelukken in een klein hoekje zitten 
en wat nou als dit tijdens de les gebeurt? Onze gym-
meester, Sander van der Maden,  is op cursus 
geweest en heeft een document gemaakt waarin hij 
een aantal problemen heeft beschreven die tijdens 
de les zouden kunnen voorkomen. Er zijn ook aspec-
ten beschreven waar we hopelijk nooit  mee te ma-
ken zullen krijgen, maar die wel beschreven zijn in 
geval van nood. 
Algemeen: Bij ongelukken wordt er gebeld naar de 

Wilgen voor hulp. Bij twijfel of 112 gebeld moet 

worden? Altijd bellen! Zij geven aan of het nodig is 

om een ambulance te laten komen of niet. Ouders 

zullen altijd benaderd worden, bij een klein ongeval 

zal dit gebeuren per mail of 

na school indien mogelijk. 

Bij dringende problemen 

zal er telefonisch contact 

worden opgenomen door 

één van de leerkrachten. 

Afscheid 

Op maandag 9 januari is Ciske Heilig gestart op De Wilgen in groep 4 
bij juf Marjolein, juf Michelle en juf Eveline. Ciske is verhuisd van 
Badhoevedorp naar Hoofddorp.  
 
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 Mi-
randa en juf José. 
 
Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne tijd op De Wilgen! 

Beste ouders/verzorgers van de Wilgen, 
Met heel veel plezier ben ik de afgelopen jaren als combinatiefunctionaris actief geweest op het scholeneiland Toolenburg.  
Per 1 januari 2017 wordt de combinatiefunctionaris bij een ander scholeneiland ingezet, dit naar aanleiding van een 
aangepast gemeentelijk sportbeleid.  
 
In december zijn de laatste lessen gegeven, zowel voor het naschoolse sportaanbod als de kleuterlessen onder schooltijd. 
Samen met de kinderen heb ik er een mooie laatste les van gemaakt. Sportservice Haarlemmermeer blijft het 
scholeneiland ook na 1 januari 2017 behoefte gericht ondersteunen op sport en beweegbeleid. Voor vragen kan het team 
van De Wilgen nog steeds bij Sportservice terecht.  
 
Bedankt voor de gezellige sportieve jaren en tot ziens. 
 
Met sportieve groet, namens Sportservice Haarlemmermeer, 
Femke Looman 

Welkom 

We hebben afscheid genomen  van de familie van 
Dolderen en de familie ten Brink. 
Lorin (gr.4) en Jarno (gr.1/2b)  zijn verhuisd naar Flo-
riande en gaan naar de Zwanebloem in Zwaanshoek. 
Melody (gr.1/2b) is vorig jaar verhuisd en haar ou-
ders hebben besloten toch dichter bij huis op school 
te gaan. 
Melody is gestart op de Klippeholm. 
Wij wensen Lorin, Jarno en Melody een fijne basis-
schoolperiode op hun nieuwe school. 

Even voorstellen... 
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Mad Science komt op De Wilgen! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op woensdag 18-1-
2017, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse we-
tenschap en techniek cursus.  
 
De cursus is op maandag om 15:15 uur, vanaf 27-2-2017. De lessen duren een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en demon-
straties. Elke week staat een nieuw thema centraal en 
wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit 
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag 
als een echte wetenschapper!  

 
Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis. Per groep kunnen er 15 
tot en met 24 kinderen meedoen. Bij minder aanmeldingen gaat de cursus niet door. Bij vol-
doende inschrijvingen (30+) starten we een tweede groep.  
 
Inschrijven kan t/m 1-2-2017. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst ver-
werkt. Nu al nieuwsgierig of inschrijven? Kijk dan op http://nederland.madscience.org/  
Stichting Leergeld Haarlemmermeer ondersteunt de cursus voor kinderen waarvan de ouders 
een beperkt inkomen hebben, namelijk maximaal 120% van het wettelijk minimum loon. Voor 
meer informatie kunt u naar http://www.leergeld.nl/ en voor het aanvraagformulier naar http://www.meerleergeld.nl/
index.php?act=page&documentID=15. 
Als bijlage voeg ik de inhoud en de werkwijze van het aanbod van de naschoolse lessen toe. 

Inloopspreekuur  
jeugdverpleegkundige  

Schoolcoach 

Iedere ouder heeft weleens een vraag over de ontwikkeling 
of opvoeding van zijn/haar kind. Hoe laat ik mijn kind ge-
zond eten, hoe ga ik om met bepaald gedrag? 
 
Ik ben Anky Willink, jeugdverpleeg-
kundige bij GGD Kennemerland.  
Ik houd inloop spreekuur op 
school.         
 
 

26 januari van 14.15 uur tot 15.15 uur. 
 
U kunt bij mij binnenlopen met alle vragen over uw kind, 
bijvoorbeeld met vragen over opvoeding, gedrag, hoe om 
te gaan met uw kind in moeilijke en pijnlijke situaties, ruzie 
en pesten, onzekerheid,  zindelijk worden, luizen behande-
ling, gezonde levensstijl. 
 
Tot ziens!   
 
Indien u niet kunt komen op deze data mag u mij ook altijd 
mailen met uw vraag.  
 
Mail naar: 
awillink@ggdkennemerland.nl 
 
 

Hallo, mijn naam is Sonja van der Zwet. 
Vanuit Altra ben ik schoolcoach op De Wilgen. 
 
Als schoolcoach bied ik ondersteuning aan de school, ouders 
en kinderen bij vragen of problemen, zowel groot als klein. 
Bijvoorbeeld vragen over het gedrag of de ontwikkeling van 
een kind, vragen over de opvoeding of zorgen over de veilig-
heid. Samen zoeken we naar een passende oplossing. 
 
De ondersteuning kan zowel op school als thuis plaats vin-
den. Als intensievere hulp nodig blijkt, kan ik deze inschake-
len. 
 
U kunt mij bereiken via de leerkracht of IB-er van de school, 
of u kunt direct contact met mij opnemen.  
 

Op vrijdag 20 januari en vrijdag 3 februari van 11:45 
tot 12:45 houd ik een spreekuur op school.  
 
U kunt zonder afspraak bij mij naar binnen lopen om kennis 
te maken en/of uw vragen te stellen. 
 
s.van.der.zwet@altra.nl 
06-46169881 

 

http://nederland.madscience.org/
http://www.leergeld.nl/
http://www.meerleergeld.nl/index.php?act=page&documentID=15
http://www.meerleergeld.nl/index.php?act=page&documentID=15
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Verloop TSO 1e half jaar/doelstelling 

Als u ambassadeur wilt zijn voor De Wilgen, vraagt u dan ook 
een flyer aan juf José en hangt u deze achter uw raam? 
 
Op deze manier bereiken we veel ouders uit de omgeving die 
op zoek zijn naar een goede basisschool waar kinderen samen 
leren en met veel plezier naar school gaan! 

Sinds begin van dit schooljaar hebben Ramona van Galen (organisatorisch) en Leon van Dijk 
(financieel) i.s.m. met Natalie Asscheman de TSO overgenomen van Fred Rijns. Het 1e half jaar is 
goed verlopen voor alle betrokkenen, daar uiteraard iedereen in het begin zijn weg nog even 
moest zoeken. Denk hierbij aan communicatie tussen de TSO/leerkrachten/ouders, uitbetalingen 
aan de TSO medewerkers, de juiste indelingen maken zodat alle dagen bezet zijn met genoeg 
ouders etc etc. Nieuwe voetballen en springtouwen zijn de afgelopen maand aangeschaft en alle 
TSO medewerkers en leerkrachten die meehelpen aan de TSO hebben een mooi kerstpakketje 
gekregen namens de TSO leiding.  
 
Bezetting 2e helft van het schooljaar: 
De bezetting in het 1e half jaar was goed maar er zijn voor de 2e helft van het schooljaar nog ouders te kort. Meldt u a.u.b. 
aan via TSO@bs-dewilgen.nl of spreek Ramona aan op school. 
 
Een doelstelling voor de 2e helft van het schooljaar voor het TSO team is dat ze graag een extra ouder (naast de 3 die al aan-
wezig zijn) willen toevoegen aan het team. Er lopen veel kinderen op het schoolplein en naast de pleinwacht dienen er ook 
andere kleine schoonmaakwerkzaamheden verricht te worden. Wil je bijvoorbeeld een vaste dag in de week of meerdere 
dagen in de maand TSO dienst draaien dan is hier een (vrijwilligers) vergoeding voor beschikbaar. Schroom niet en contact 
de TSO via TSO@bs-dewilgen.nl. 

Gevonden voorwerpen 

Open ochtend
Vrijdag 3 februari
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

Nu het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan, zult u mis-
schien ook het één en ander missen. Mist u misschien 
een jas, handschoenen of een sjaal? 
We hebben alle gevon-
den voorwerpen, waar-
onder dit keer zelfs 
behoorlijk wat merkkle-
ding, voor u uitgestald 
op het podium. 
 
Neem alsjeblieft een 
kijkje, want na het 
weekend zullen wij de 
gevonden voorwerpen 
niet langer bewaren. 
Natuurlijk zullen deze 
spullen wel in de zak 
van Bag2school gaan. 

Vanaf maandag 23 januari 2017 zullen er in alle groepen 
weer CITO toetsen worden afgenomen. De resultaten 
van deze toetsen worden door ons gebruikt om te kun-
nen analyseren welke stof door de leerlingen al be-
heerst wordt en waar nog extra aandacht aan besteed 
moet worden. Ook volgen we op deze manier of de leer-
lingen een evenwichtige ontwikkeling doormaken.  
De resultaten van de toetsen zullen tijdens de  
gespreksmiddagen/avond op woensdag 8 maart of vrij-
dag 10 maart met u gedeeld worden. 

Cito toetsen 
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De Nationale Voorleesdagen is een landelijke campagne die het voorlezen stimuleert aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen of net het lezen hebben geleerd. Aan voorlees- en prentenboeken geven basisscholen, bibliotheken, boekwinkels, 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen extra aandacht. Dit jaar staan het Prentenboek van het Jaar De kleine walvis en de 
Prentenboeken TopTien centraal. 
Waarom is voorlezen zo belangrijk? 

Voorlezen bevordert het leesplezier 
Voorlezen breidt de woordenschat uit 
Voorlezen draagt bij aan een goede taalontwikkeling 

 
Dagelijks voorlezen vormt een goede basis voor het latere lezen. Daarom is voorlezen ook een dagelijks ritueel op de basis-
school. 
 
Uiteraard besteden we dit jaar op De Wilgen weer aandacht aan de Nationale Voorleesdagen. 
Op woensdag 25 januari worden de Nationale Voorleesdagen feestelijk geopend. 
Vanaf woensdag 25 januari tot en met vrijdag 3 februari  zijn papa’s, mama’s, opa’s, oma’s welkom om een zelf uitgekozen 
prentenboek  van thuis in de kleutergroep van hun zoon/dochter  voor te lezen. 
 
Op vrijdag 27 januari willen we voorafgaand aan de spelletjesochtend een voorleesmarathon houden. We hopen dan op 
zoveel mogelijk ouders, opa’s, oma’s die willen voorlezen.  Aansluitend spelen we nog een gezelschapsspelletje tot 09.15 
uur. We rekenen op een grote opkomst! 
U kunt zich opgeven op de intekenlijst op het infobord bij elke kleutergroep. 
 

 

 
 
 
 

Begin de dag goed… met een ontbijtje. 
 
Een ontbijt is belangrijk en geeft energie om op school goed op te 
letten en te leren. Wist u dat één op de zes kinderen in de ochtend 
niet ontbijt? 
Met een goed ontbijt krijgt uw kind belangrijke vitamines en mine-
ralen binnen. Boterhammen, muesli en fruit zijn rijk aan vezels en 
zorgen voor een vol gevoel. Ze zijn ook nog eens goed voor de 
darmwerking van uw kind. Bekijk op http://www.groterworden.nl/
uncategorized/begin-de-dag-goed-met-een-ontbijtje/ 
het filmpje over ontbijten. 
 
Maakt u zich zorgen over het eten van uw kind? Het is altijd 
mogelijk een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige 
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023 7891777 
op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 
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Het is nog niet zover, maar het schoolvoetbaltoernooi komt er aan. Wij hopen uiteraard op vele enthousiaste kinderen van 
De Wilgen die mee willen doen. Het schoolvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de schoolvoetbalcommissie en vindt 
plaats op de velden van S.V. Overbos in Hoofddorp. 
  
Het toernooi wordt gehouden op de volgende data: 
Poule wedstrijden jongens 7/8 + wedstrijden meisjes 3/4                        woensdag 15 maart 2017 
Poule wedstrijden meisjes 7/8 + wedstrijden jongens 3/4                        woensdag 22 maart 2017 
Wedstrijden jongens en meisjes groep 5/6                                                  woensdag 29 maart 2017 
Finale ronde jongens/meisjes 7/8 + mix 7/8                                                 woensdag 5 april 2017 
Uitwijkdatum 1                                                                                                   woensdag 12 april 2017 
Uitwijkdatum 2                                                                                                   woensdag 19 april 2017 
  
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen.  
De jongens van groep 7/8 spelen de wedstrijden met 11-tallen. 
Alle andere teams met 7-tallen. 
  
Er zijn, zoals bij iedere buitenschoolse sportactiviteit, ouders nodig die een groepje kinderen begeleiden en aanmoedigen. 
Zijn er niet voldoende begeleiders, dan kunnen de kinderen niet meedoen. Dat zou natuurlijk jammer zijn! Ook zijn we ieder 
jaar verplicht een scheidsrechter te leveren. Het gaat om 3 wedstrijden van ongeveer 15 minuten waarvan de exacte datum 
en tijd nog volgt. 
Vorig jaar heeft helaas geen enkele ouder zich gemeld hiervoor. Wanneer we dit jaar geen scheidsrechter kunnen leveren 
mag de hele school NIET meedoen EN kan dit leiden tot uitsluitsel voor volgend jaar. Dus enthousiaste vaders, moeders, 
ooms, tantes, oudere broers & zussen kunnen zich hiervoor aanmelden.  
  
Iedereen kan zich aanmelden (meespelen, begeleiden en scheidsrechters) via deze link of rechtstreeks op de website onder 
het kopje ‘inschrijven’. Dit kan tot en met vrijdag 27 januari . 
 
http://www.bs-dewilgen.nl/index.php?section=23&page=222 
 

 
 
 

Schoolvoetbal 


