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 Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van 
onze scholen en die wil meepraten over het onderwijs bij Meer Primair is 
welkom. Meer Primair zoekt leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun 
mening met anderen willen delen en hun horizon willen verbreden. 
 
Voor de aanstaande GMR verkiezingen konden ouders en personeelsleden 
tot 1 maart zich kandidaat stellen. 
Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een goede vertegenwoordiging van 
het personeel en oudergeleding in de GMR waardevol en belangrijk is om bij 
te dragen aan adviezen en instemming op bestuursbesluiten. 
 
Tot nu toe hebben 2 personeelsleden zich aangemeld (van Regenboog en van 
Vredeburg)  en een 8-tal ouders. Scholen waarvan ouders zich hebben ge-
meld zijn Albert Schweitzer, Wereldwijs, Tabitha, Vredeburg, ONS, Klimop en 
Regenboog.  Het zou ontzettend fijn zijn als ook iemand van De Wilgen deel 
gaat nemen aan de GMR.  
 
Is Meer Primair op zoek naar u? 
 

Meer Primair heeft de inschrijvingstermijn verlengd tot  
21 maart 2017 —> gmr@meerprimair.nl 

Inschrijvingstermijn GMR 
verkiezingen 2017 verlengd  

Jarigen in de week  van: 
13 maart – 19 maart  2017 
Lemuel (11 jaar) - groep 7/8  
Salih (11 jaar) - groep 7/8 

Jarigen in de week  van: 
20 maart – 26 maart  2017 
Fleur (12 jaar) - groep 7/8  
Finn (5 jaar) - groep 1/2a 
Nina (8 jaar) - groep 4 
Murat (5 jaar) - groep 1/2b 
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Vrijdag 17 maart a.s. is voor juf Christianne alweer haar laatste dag en gaat zij genieten van het  
laatste deel van haar zwangerschap. Wij wensen juf Christianne een heerlijke tijd, een voorspoedige bevalling en 
een heerlijke kraamtijd!  
 
Vanaf maandag 20 maart zal Juf Michelle, tot de zomervakantie, de taken van juf Christianne overnemen.  
Dat betekent dat juf Michelle op woensdag om de week, donderdag en vrijdag voor groep 5/6 zal staan en dat ze 
op de overige dagen de zorgtaken en de plusklas overneemt. 
 
Bij de taken die passen bij de leerlingenzorg zal juf Michelle Hijstek ondersteund worden door het manage-
mentteam; juf Marjolijn de Ruiter, juf Miranda Heschlé en ik als eindverantwoordelijke.  
Bij de zorgtaken worden we ondersteund door de schoolverpleegkundige, schoolcoach en een ervaren intern 
begeleider van een andere school van Meer Primair. Voor specifieke vragen maken we gebruik van de expertise 
van het zorgteam van de Haarlemmermeer.  
 
De werkweek van juf Michelle gaat er vanaf de week van 20 maart als volgt uit zien: 
Maandag: de plusklas /zorgtaken (om de week) 
Dinsdag: zorgtaken 
Woensdag: zorgtaken/groep 5/6 (om de week) 
Donderdag: groep 5/6 
Vrijdag: groep 5/6 
 
Wij vertrouwen er op dat tijdens de afwezigheid van juf Christianne wij op deze wijze de zorg voor uw kind 
kunnen continueren en waarborgen. 
 
Wanneer u vragen heeft omtrent de zorg van uw zoon of dochter dan bent u van harte welkom bij de leerkracht. 
Voor vragen waar u gewoonlijk Christianne Haan-Steetskamp voor aansprak kunt u t/m de zomervakantie te-
recht bij Michelle Hijstek. Zij is ook te bereiken via de email: m.hijstek@bs-dewilgen.nl 
 
Nu juf Michelle de taken van juf Christianne gaat vervullen betekent dat er een andere juf komt in groep 4.  
Vanaf maandag 20 maart a.s. zal Raisha de Meij-Loa juf Marjolein ondersteunen tijdens haar re-
integratietraject. Juf Marjolein zal de komende weken haar werkzaamheden steeds meer uitbreiden tot zij weer 
volledig zelfstandig voor de groep staat. Wij hebben er alle vertrouwen in 
de komende periode en hopen dat het alsmaar beter zal gaan met juf Marjolein. 
 
Met vriendelijke groet, Antoinette Wastell 

Vervanging Christianne Haan-Steetskamp 

Juf Raisha stelt zich graag aan u voor: 
Ik heet Raisha de Meij-Loa, ben getrouwd en moeder van 2 jongens van 9 en 6 jaar. 
Ik woon sinds 2007 in Hoofddorp en dat bevalt mij goed!  
Ik heb altijd in het speciaal onderwijs gewerkt, kleuters cluster 4. 
Dit zijn kinderen met gedragsstoornissen zoals ASS, ADHD en/of hechtingsproblema-
tiek.  
Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan, maar ik bleef nieuwsgierig naar het reguliere onderwijs. Nu heb ik 
al op diverse scholen ingevallen, in diverse groepen en zo doe ik een rijke ervaring op. Het reguliere onder-
wijs vind ik erg leuk en ik denk dan ook dat ik op De Wilgen een mooie en leerzame tijd ga meemaken. 

Vrijdag 17 maart vindt de volgende Komt Dat Zien plaats.  
In deze voorstelling zullen de leerlingen van de groepen 2, 4 en 5/6 optreden. 
De deur van het theater (aula) gaat om 10.45 uur open en om 11.00 uur begint de voorstelling. 
Alle ouders en belangstellenden zijn van harte welkom! 
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Dali uit groep 2 is grote zus geworden van haar broertje 
Tyler, hij is geboren op 23-2-2017. Wij wensen Dali, het 
kleine zusje van Dali en de ouders veel geluk samen met 
Tyler. 

De ouders met groene vingers is het wellicht al opgeval-
len, de bollen komen in de schooltuin alweer op. Dat be-
tekent dat het schooltuinseizoen weer is begonnen! Vorig 
schooljaar is onze tuinman Peter Steetskamp al actief be-
trokken geweest bij het schooltuinseizoen. Ook dit 
schooljaar zal hij hier weer een grote rol in spelen. Elke 
dinsdag is hij de ochtend aanwezig om met kleine groep-
jes kinderen in de schooltuin te werken. Wilt u eraan 
denken om uw kind dan oude schoenen of laarzen aan 
te laten doen?! 
Begin maart zal Peter starten met het omspitten en de 
compost weer te verwerken in de grond. De kleutergroe-
pen gaan in het thema ‘Rikki en de tuin van opa’ flink aan 
de slag met het zaaien van de zaden, zodat ze daarna de 
grond in kunnen. 
Vorig schooljaar hebben we aan het eind de oogst mogen 
proeven middels de overheerlijke bloemkoolsoep die 
door Peter en zijn vrouw was gemaakt van de bloemko-
len, uien en aardappels uit de tuin.  
Dit schooljaar zouden we daarin jullie als ouders willen betrekken. In de maanden juni/juli zal de eerste oogst 
plaats gaan vinden. We willen graag dat de kinderen in groepjes onder begeleiding van ouders aan de kook gaan 
met de oogst! Daar hebben wij jullie hulp voor nodig! Te zijner tijd zal er een oproep komen om u hiervoor aan 
te melden. Wij hopen natuurlijk op vele aanmeldingen!  
Mocht u op een andere wijze graag willen meehelpen met de schooltuin dan kunt u dit aangeven bij Juf José.  
We kunnen uw hulp goed gebruiken.  

Welkom 

Vanaf aankomende woensdag 15 maart start het 
schoolvoetbaltoernooi bij SV Overbos in Hoofd-
dorp. De komende 3 woensdagen mogen de leer-
lingen van de Wilgen hun voetbalkunsten laten 
zien. 
We trappen af met meisjes groep 3/4 en groep 7/8 
op woensdag 15 maart. 
Vervolgens komen twee jongensteams van groep 
3/4 (met versterking van Zoë en Giorgina!) aan de 
beurt op 22 maart. 
Het is aan de mannen van 5/6 om dit mooi af te 
ronden, zij voetballen op woensdag 29 maart. 
Onze voetballers gaan hun uiterste best doen, 
maar aanmoediging langs het veld kunnen zij altijd 
gebruiken! Vind je het leuk om je klasgenootjes 
aan te moedigen, dan ben je van harte welkom bij 
SV Overbos om de middag nog leuker te maken! 
Succes en vooral heel veel plezier! 

Schoolvoetbal start 
deze week! 

Schooltuinseizoen 
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Maandag 6 maart is groep 5 naar het Archeon geweest. 
Daar zijn we terug in de tijd gegaan en wel naar de Pre-
historie. Het was een hele leuke en leerzame ochtend. 
Wat de kinderen ervan vonden, kunt u hieronder lezen: 
 
Didi en Laura: 
De Archeon was best goed gemaakt. We gingen naar een 
hutje van stro. We kregen allemaal een plekje op een 
bankje. We kregen wat informatie over jagers en verza-
melaars. We waren naast een hunebed. Meester Thomas 
was prehistorisch gekleed. Met veel leer en een luxe 
sjaal, een vos. Zijn naam was Vladimir. En we gingen een 
steen van 1000 kilo verschuiven. 
 
Yara: 
Het was super leuk. We mochten aan dierenhuiden voe-
len en mochten raden van welk dier het was. We luister-
den naar allemaal verhalen. We mochten ook een steen 
van ongeveer 1000 kilo meeslepen. En we mochten ook 
in een hunebed kijken en daarna moesten we ook mei-
den v/s jongens doen om bijlen van oud naar nieuw goed 
neer te leggen. En daarna mochten we iets maken van 
brons. Het was super leuk. 
 
Bryan en David: 
We waren in het oudste huisje van het Archeon. We 
mochten ook nog vachten vasthouden e iets van brons 
maken. 

 

Naar het Archeon 
Hiba en Alisa: 
We gingen naar het Archeon. Daar kwamen we 
een man tegen. Hij kwam uit de steentijd. We gin-
gen naar zijn huis. Daar zagen we veel spullen. We 
mochten ook huiden van dieren voelen. En raden 
welk dier het was.  
 
Imran en Safouan: 
We gingen naar het Archeon met de auto. Het 
duurde best lang. Maar het was wel gezellig. Toen 
we er waren zagen we een man uit de Middeleeu-
wen. Hij ging ons rondleiden over heel Archeon. En 
die man heette Thomas. We mochten in het hune-
bed en we gingen een steen van 1000 kilo optillen 
met touw. 
 
Chanel: 
Het Archeon was heel leuk en cool gezellig. Je hebt 
huizen van vroeger en dieren ook. De mensen wa-
ren ook anders en de huizen waren van riet en de 
dieren waren dood. We hebben een ring gemaakt 
van brons. Het leek meer op goud. En de kleren 
waren van dierenhuiden. En die meneer Thomas 
had een vos om zijn nek als sjaal. En wat ook leuk 
was, was het tillen van de hunebed steen die 1000 
kilo woog. En als laatste de toilet. Die was gewoon 
dat wel. 
 
Tot slot willen wij nog even de ouders bedanken 
die hebben gereden. 
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Afgelopen week zijn we op dinsdagochtend en donder-
dagmiddag begonnen met de groepsdoorbrekende  
activiteiten met de groepen 1 en groep 2. 
 
Dat betekent dat in de 3 lokalen kinderen van zowel 
groep 1 als groep 2 aan het spelen en werken zijn. Deze 
keer stond schilderen op het programma: alle kinderen 
hebben op hun eigen creatieve manier lentebloemen 
geschilderd. Daarnaast werd er gezellig samen gespeeld 
in de verschillende hoeken. 
 
Aan de enthousiaste reacties van de kinderen te horen 
was deze eerste keer al een groot succes! 

Dit bericht is gericht aan alle ouders van De Wilgen. Op 
vrijdag 21 april worden de koningspelen/sportdag 
gehouden voor alle groepen. Om van deze dag een groot 
succes te maken, hebben wij een hoop enthousiaste  
ouders nodig die tijdens deze ochtend willen helpen bij 
het opbouwen en begeleiden van de spelletjes. Mocht je 
willen helpen, dan kunt u contact opnemen met meester 
Sander of juf Laurien. 

Groepsdoorbrekend werken met de groepen 1 en 2 

 

Hulpouders gezocht: 
sportdag 21 april 2017 

Schoolverpleegkundige: 
donderdag 23 maart om 14.30 uur 
donderdag 20 april om 14.00 uur 
donderdag 1 juni om 14.00 uur 
 
Schoolcoach: 
Elke eerste vrijdag van de maand  
om 11:45 tot 12:45 uur 

2017-2018 
Voor de vroegboekers zijn hier vast de data van de school- 
vakanties voor schooljaar 2017-2018.  
Dit zijn alleen de basisweken. Deze weken heeft Meer primair af-
gestemd met de andere besturen van de Haarlemmermeer. Later 
in het schooljaar, altijd na overleg en instemming van de MR, ont-
vangt u het complete vakantierooster met nog extra vrije dagen,  
studiedagen en dergelijke. 
 
Herfstvakantie                 : 21 oktober t/m 29 oktober 2017 
Kerstvakantie                   : 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 
Voorjaarsvakantie           : 24 februari t/m 4 maart 2018 
Meivakantie                     : 28 april t/m 13 mei 2018 
Pinkstervakantie             : 21 mei 2018 
Zomervakantie                : 21 juli t/m 2 september 2018 

Inloopspreekuur 

Goedemorgen! 
 
Voldoende slaap is ook voor kinderen van belang 
om goed te kunnen groeien, te leren, indrukken 
te verwerken, uitgerust en fit te zijn. Hoeveel 
slaap heeft een kind nodig en wat kunt u als ou-
der doen bij slaapproblemen? 
 
Maakt u zich zorgen over het slapen 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 


