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 De lente is alweer begonnen en dat betekent dat het Paasfeest in zicht 
is. Ook dit jaar gaan we dat weer met z’n allen vieren en wel op 
donderdag 13 april. 
Om dit allemaal goed te laten verlopen, is er een aantal zaken die u als 
ouder moet weten en vragen wij om helpende handen. 
Dit jaar is de paasdoos weer aan de beurt. De brief die daar over gaat 
krijgen de kinderen op woensdag 29 maart mee. Zij zullen dan op vrij-
dag 31 maart in hun eigen klas een lootje trekken. 
 
Daarnaast gaan we dit jaar ook weer Palmpaasstokken maken. Iedere 
groep zal er drie gaan versieren. De kinderen van de klas bedenken 
samen voor wie de stokken bestemd zijn. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn voor een eenzame opa/oma of iemand die 
ziek is. 
 
Op naar een mooie Paasviering. 
 
De paascommissie. 
 

Paasviering 
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Op maandag 20 maart zijn  Sophia Simeon en Alina 
Salim gestart in groep 1a bij juf Miranda en juf José. 
 
Op 22 maart wordt Cashmere Qaiser 4 jaar! 
Dit betekent dat Cashmere bij ons op De Wilgen naar 
school komt. Cashmere is gestart in groep  1b bij juf 
Karin en juf Ilona.   
 
Wij wensen Sophia, Alina en Cashmere een heel fijne 
tijd op De Wilgen! 
 

Beste allen, 

Sinds afgelopen week mag ik samen met Michelle het zwan-

gerschapsverlof van Christianne gaan vervullen op De Wil-

gen. Ik zal op dinsdag afwisselend de ochtend of de middag 

aanwezig zijn. Ik kijk uit naar een fijne tijd op De Wilgen. 

Mijn naam is Daniëlle Nijenhuis- van Zanten. Ik ben inmid-

dels vijftien jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de af-

gelopen twee jaar als intern bege-

leider. Daarnaast ben ik moeder 

van twee dochters van tien en ze-

ven jaar. In mijn vrije tijd onder-

neem ik graag leuke activiteiten 

met familie of vrienden zoals wan-

delen, een museum bezoeken, va-

ren of sporten.  

Welkom 

… de vader van Dennis (groep 7) en Jesse (groep 4) 
Hilligehekken zich beschikbaar heeft gesteld als lid 
van de GMR. 
… juf Christianne heerlijk aan het genieten is met haar 
bolle buik van haar zwangerschapsverlof. 
… juf Daniëlle (plaatsvervangende coördinator leerlin-
genzorg) ook in de klassen op bezoek gaat om een 
goed beeld te krijgen welke leerlingen zoal op De 
Wilgen zitten.  
… er op de website van De Wilgen een Protocol Medi-
cijn verstrekken & medisch handelen op scholen van  
Meer Primair geplaatst is. 

Graag stel ik mij aan u voor... 

Jarigen in de week  van: 
27 maart t/m 2 april 2017 
 
Bibi (5 jaar) - groep 1/2a  
Juf Els  
Milan (6 jaar) - groep 2  
Luke (11 jaar) - groep 7/8  
Ilinca (6 jaar) - groep 2  
Rewan (8 jaar) - groep 4 

Jarigen in de week  van: 
3 t/m 9 april 2017 
 
Laura (9 jaar) - groep 5/6  
Juf Marjolein  
Julian (7 jaar) - groep 3/4  
Jérôme (5 jaar) - groep 1/2a 
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 U heeft het misschien al gezien en geroken, het is lente in het lokaal van groep 1a en groep 1b. In de klas leren 
wij over bloemen en planten in de lente. We hebben veel verschillende bloemennamen geleerd en leren over 
het werken in de schooltuin.  
 
Afgelopen week heeft tuinman Peter een wormenhotel gemaakt in onze tuin. Vrijdag zijn we met de klas naar 
het tuincentrum Global Garden gegaan. Daar hebben we een speurtocht gedaan. Er was ontzettend veel te zien 
en we vonden van alles waarover we geleerd hebben. Aan het eind kregen we een plantje mee voor in de tuin. 
Het was een gezellig en leerzaam uitstapje. 

Beste ouders en kinderen,  
Inmiddels begint het voorjaarszonnetje lekker te schijnen en kan de winterkleding 
de deur uit!  
De kleding die overbodig is geworden, kun je inleveren op school! Wij doen als school namelijk mee aan 
bag2school.  
 
Bag2school is een win-win-winsituatie. Met de ingezamelde kleding, schoenen, gordijnen e.d. krijgen wij als 
school geld. Zo hebben wij er in het verleden nieuwe microfoons voor gekocht en hebben we een deel van het 
schoolplein opgeknapt.   
 
De ingezamelde kleding wordt gerecycled en in de landen van bestemming ontstaat er meer werkgelegenheid. 
Dus een echte win-win-winsituatie wat past bij onze duurzame gedachte.  
Dus hebben jullie overbodige kleding, schoenen, gordijnen, dekbedovertrekken et cetera? Lever deze dan in 
een afgesloten vuilniszak in op school! De zakken kunnen op het podium neergelegd worden.  
 
Op 18 mei wordt alles wat ingezameld is, weer opgehaald door bag2school. Uiteraard hoort u dan zo snel mo-
gelijk hoeveel wij met zijn allen hebben ingezameld.  
Het geld gaat bij de spaarpot om het schoolplein verder op te knappen! 
U doet toch ook mee! 

Bag2school 

Groepen 1 op bezoek: tuincentrum Global Garden  
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Juf Laurien: 
De meiden van groep 3-3/4 en 4 hebben veel gelopen, hadden plezier alleen winnen is nog een ontwikkelpuntje. 
Juf Sylvia: 
Groep 7/8 heeft ook niets gewonnen. Maaaaaarrrrrr......... ze werden door de scheidsrechter aangesproken!!!! 
De scheids vond dat ze ongelooflijk leuk en bijzonder sportief gespeeld hadden!!! Ze gaven complimenten aan 
de tegenpartij en bedankten de scheidsrechter voor het fluiten! De scheids zou dit doorgeven aan de wedstrijd-
leiding! Ook de aanwezige ouders vonden het heel leuk om te horen!  
Meester Sander: Oké, mooi om te horen dat ze plezier hadden! Dat probeer ik ook mee te geven dus ga ik 
complimenten geven!  
Tamara Hilligehekken (moeder van Dennis van groep 7 en Jesse van groep 4) 
Allereerst bedankt dat ik coach mocht zijn van gr 7/8. 
Ik wil het team mijn complimenten maken voor het super sportieve voetbal en het respect voor elkaar.  
Zelfs met wisselen heb ik geen wanklank gehoord. 
Voor mij waren jullie alle 15 toppers en hebben super gespeeld. 
Super gedaan jullie mogen supertrots op jezelf zijn. 
Groetjes Tamara Hilligehekken 
Paul Staehle (vader van Sil groep 3 en Demi groep 1a) 
Het team van jongens uit de groepen 3 en 4 stond te popelen om het veld op te gaan. Door de zon lagen de veld-
jes er stralend bij maar het frisse briesje maakte dat het team even flink moesten warmlopen. De jongens met 
voetbalervaring namen de rest mee en al snel waren ze klaar voor de eerste wedstrijd. De wedstrijd was ruim 2 
minuten bezig toen bleek dat de ploeg van de Tweemaster per ongeluk op het verkeerde veld stond en onze 
mannen al aan het oefenen waren tegen een onbekend zevental. Die oefening bleek effectief want De Wilgen 
was defensief zeer sterk bezig. De doelman hield zijn doel schoon en de aanvallers zorgden met een counter 
aanval voor een fantastische 1 - 0 wat ook de eindstand bepaalde!  
Na een kwartiertje snoep en limonade was het de beurt aan de mannen van de Brandaris om De Wilgen om ver 
te krijgen. Maar ook nu was ons team weer buigzaam genoeg om elke aanval tegen te houden en de bal weg te 
werken. De ouders langs de lijn maakten misschien wel net dat kleine beetje verschil dat nodig was om het doel 
van de Brandaris te bereiken en ook nu werd met een prachtig schot de wedstrijd beslist!  
De derde wedstrijd, die direct na de tweede gespeeld moest worden, werd het de mannen helaas net te veel. 
Nog moe van de uitputtende tweede pot werd het de Twickel, waar opvallend lange jongens tussen liepen, 
helaas te makkelijk gemaakt. Onze Wilgjes bleven vechten en moesten het bekopen met wat pittige kopstoten 
en zere knietjes. Na 15 minuten moest de Twic-
kel gefeliciteerd worden maar ondanks de ne-
derlaag treurden onze Wilgen zeker niet want 
met 6 overwinningspunten hebben zij een fan-
tastische prestatie neergezet en werd er al gesp-
roken over het toernooi van volgend jaar! 
De Wilgen: Mex, Sven, Jayden, Parsa, Maksym, 
Sam, Rewan en Sil. 
 
De mannen van groep 5/6 mogen op  
woensdag 29 maart hun best gaan doen! 
Onze voetballers gaan hun uiterste best doen, 
maar aanmoediging langs het veld kunnen wij 
altijd gebruiken! Vind je het leuk om je klasge-
nootjes 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! 
 

Schoolvoetbaltoernooi  2017 
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WIJ HEBBEN AL 10 OUDERS DIE ZULLEN HELPEN TIJ-
DENS AANKOMENDE SPORTDAG, SUPER!  
Om deze ouders te steunen én deze dag nog beter 
te kunnen laten verlopen, zoeken wij nog 10-12 ou-
ders die bereid zijn om te helpen.  
 
Op vrijdag 21 april worden de koningsspelen/
sportdag gehouden voor alle groepen. Tijdens deze 
ochtend als begeleider zult u helpen bij het opbou-
wen en begeleiden van de spelletjes. Mocht u willen 
helpen, dan kunt u contact opnemen met meester 
Sander of juf Laurien. 

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 

Vrijdag 7 april vindt de volgende Komt Dat Zien plaats.  
In deze voorstelling zullen de leerlingen van de groepen  
1a, 3 en 7/8 optreden. 
 
De deur van het theater 
(aula) gaat om 10.45 uur 
open en om 11.00 uur 
begint de voorstelling. 
 
Alle ouders en belang-
stellenden zijn van 
harte welkom! 
 

Inloopspreekuur 

Groep 2 is op 24 maart naar de kinderboerderij in Nieuw
-Vennep geweest om met eigen ogen te zien hoe je die-
ren moet voeren en verzorgen. Er waren schapen-
lammeren en kleine geitjes.  We hebben ze geleerd dat 
een mannetjes schaap een ram heet en dat geiten 
boerenkool lusten! Cavia's eten 1 of 2 maatschepjes 
voer per dag.  
 
We hadden met filmpjes op het bord al veel geleerd 
over de dieren en hoe je ze moet vasthouden. Veel 
vragen wisten we daarom al te beantwoorden. Nu 
konden we de dieren ook echt zien. We mochten geen 
dieren optillen, maar wel aaien. Dieren kunnen heel 
goed horen, daarom mochten we niet hard schreeuwen.  
Verder hebben we ook heerlijk gespeeld! Het was een 
leuke ochtend. 

Bezoek van groep 2  
aan de kinderboerderij 

Dierenvreugd 

Inschrijven broertjes/zusjes  
Op dit moment zijn wij bezig met het in kaart brengen 
van het aantal groepen voor schooljaar 2017-2018. Om 
in te kunnen schatten hoe het plaatje er volgend school-
jaar gaat uitzien, is het belangrijk dat alle broertjes en 
zusjes van de huidige leerlingen van onze school alvast 
ingeschreven staan. Deze toekomstige leerlingen kun-
nen wij dan meetellen in onze berekeningen. Mocht het 
zo zijn dat u nog kinderen bij onze school wil inschrijven 
dan graag zo snel mogelijk. Een inschrijfformulier kunt u 
vragen aan de leerkracht of aan Michelle Hijstek of  
Antoinette Wastell 

Komt Dat Zien  


