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Formatie 2017-2018 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het einde van het schooljaar is al bijna in zicht. Dat betekent dat we momenteel 

weer druk bezig zijn met de formatie en organisatie voor komend schooljaar. De 

plannen voor de formatie zijn inmiddels helemaal rond en daar willen wij u 

graag van op de hoogte stellen.  

Zoals eerder ook in de Willeke en Wil bekend is gemaakt, zullen we op  

4 september 2017 starten met ongeveer 200 leerlingen.  

Dat betekent een start van het schooljaar met 9 groepen;  

drie kleutergroepen, één groep 3, één groep 4, één groep 4/5, één groep 5, één 

groep 6/7 en één groep 8.  

Inmiddels is ook duidelijk welke leerkracht de groepen zullen krijgen komend 

schooljaar. 

 

In deze formatie treft u twee nieuwe namen aan: Juf Monique van der Lans en 

Juf Eveline Divendal. Zij komen vanuit de mobiliteit van Meer Primair ons team 

van De Wilgen volgend schooljaar versterken. Juf Monique en Juf Eveline zullen 

zich in deze Willeke en Wil aan u voorstellen.  Op woensdag 12 juli zijn zij aan-

wezig om kennis te maken met de leerlingen van de groep. 

 

Juf Christianne geniet op dit moment nog volop van haar zwangerschapsverlof, 

maar na de zomervakantie is zij weer terug als Coördinator Leerlingenzorg bij de 

Wilgen. Haar werkdagen worden maandag, woensdag en donderdag. 

Meester Sander zal komend schooljaar weer de gymlessen verzorgen bij 

De Wilgen.  

 

Op woensdagochtend 12 juli vindt er een ‘doordraaimoment’ plaats. Van 11.00 

tot 12.00 uur zullen alle groepen alvast kennismaken met de nieuwe Juf van 

komend schooljaar.   

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het team van de Wilgen 

 

Antoinette Wastell 
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Mijn naam is Eveline Divendal en ik ben 27 jaar. 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 belangrijk 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.  
Afgelopen schooljaar heb ik al kort deel mogen uitmaken van het team van De Wilgen. 
Toen stond ik voor vier weken, met juf Marjolein samen, voor groep 4. In die vier we-
ken heb ik kunnen ervaren wat een leuk team De Wilgen heeft. 
 

Ik ben heel blij dat ik komend schooljaar vast onderdeel mag zijn van dit schoolteam. Samen met Juf Simone zal 
ik voor groep 4/5 staan. Ik zie erg uit naar deze mooie nieuwe uitdaging.  
Ik wens jullie een hele fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar! 
 
Mijn naam is Monique van der Lans. Ik ben 28 jaar oud en woon in Sassenheim.  
5 jaar geleden ben ik na mijn opleiding begonnen met werken bij Meer Primair. In deze 
jaren ben ik werkzaam geweest in de groepen 1 t/m 8. Tijdens het kennismaken met de 
verschillende leeftijden ben ik verliefd geworden op het kleuteronderwijs. Ik kijk er naar 
uit om komend schooljaar op de Wilgen te starten met mijn eigen kleuterklas.  
Bij mij in de groep staat het welzijn van de kinderen altijd voorop. Ik vind het belangrijk 
dat ze met plezier naar school gaan en zich in een prettige omgeving kunnen  
ontwikkelen. 
 
Op woensdag 12 juli kom ik kennismaken met de kinderen en de ouders tijdens het 
doordraaimoment.  

Graag stellen wij ons aan u voor….. 

Groep Leerkracht Lokaal 

Groep 1/2A Juf Miranda: op maandag 

Juf José: op dinsdag t/m vrijdag 

In de kleuterspeelzaal. 

Groep 1/2B Juf Monique: op maandag t/m vrijdag Kleuterlokaal in de hoek. 
(waar nu groep 1a zit) 

Groep 1/2C Juf Ilona: op maandag t/m vrijdag Kleuterlokaal naast de ingang. 
(waar nu groep 1b zit) 

Groep 3 Juf Marjolijn: op maandag t/m woensdag 

Juf Miranda: op donderdag en vrijdag 

Lokaal waar nu groep 2 zit. 
(deze groep blijft dus in hetzelfde lokaal) 

Groep 4 Juf Marjolein: op maandag t/m vrijdag Lokaal waar nu groep 3 zit. 
(deze groep blijft dus in hetzelfde lokaal) 

Groep 4/5 Juf Simone: op maandag, dinsdag en om de 

week op woensdag. 

Juf Eveline: om de week op woensdag, donder-

dag en vrijdag. 

Lokaal waar nu groep 3/4 zit. 
(deze groep blijft dus in hetzelfde lokaal) 
  

Groep 5 Juf Michelle: op maandag t/m vrijdag Lokaal waar nu groep 4 zit. 
(deze groep blijft dus in hetzelfde lokaal) 

Groep 6/7 Juf Laurien: op maandag t/m vrijdag Lokaal waar nu groep 5/6 zit. 
(deze groep blijft dus in hetzelfde lokaal) 

Groep 8 Juf Sylvia: op maandag t/m vrijdag Lokaal waar nu groep 7/8 zit. 
(deze groep blijft dus in hetzelfde lokaal) 
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Bij het verdelen van de 65 kleuters over de drie groepen zijn wij zorgvuldig gaan kijken naar vriendschappen,  
groepsdynamiek en onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij hebben onze uiterste best gedaan om iedereen de  
juiste plek te geven. Wij hopen dat dit ook naar uw tevredenheid zal zijn.  

Groepsindeling kleuterklassen 2017-2018 

Groep 1-2 a (23 leerlingen) 
Juf Miranda (ma) 
Juf José (di t/m vr) 

Groep 1-2 b (21 leerlingen) 
Juf Monique (ma t/m vr) 

Groep 1-2 c  (22 leerlingen) 
Juf Ilona (ma t/m vr) 

Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 2 

Matei Finn Leisha Bibi Raoul Lena 

Mira Senn Dylan Ishita Seth Liv 

Aaisha Hanchen Levi Heidi Cashmere Eliza 

Noor Nigel Jamari Samara Thijs Malika 

Margharita Damir Liara Ize Lynden Negah 

Alina Salim Milan Sefiya Alina Aït El Haj Norah Liza 

Adam Jerôme Alex Lucas Kateryna Murat 

Tudor Sophie Jessie Rik Demi Dani 

Django Demi  Liquando Anne Lex 

Joëlla Jercy   Amir   Jop 

  Isis   Arya   Thijmen 

  Tara   Xander   Jayden 

  Mariana   Jaison   Anthony 

            

Jarigen in de week van: 
26 juni t/m 2 juli 2017 
Jente (6 jaar) - groep 2  
Igor (13 jaar) - groep 7/8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jarigen in de week van: 
3 juli t/m 9 juli 2017 
Sam (7 jaar) - groep 3  
Naomi (8 jaar) - groep 3/4 
Leroy (7 jaar) - groep 3 

Baby nieuws! 

 
Op vrijdag 16 juni j.l. om 15.14 is het zusje 
van Soefyaan en Shafiek Kasiem ter wereld 
gekomen. Moeder en kind zijn in goede 
gezondheid. Haar naar is Aniesa.  
 
Wij wensen de ouders en Soefyaan en  
Shafiek heel veel geluk samen! 
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Op vrijdag 7 juli en woensdag 12 juli zijn de voortgangsgesprekken. Op woensdag 5 juli ontvang u het rapport, 
zodat u voorbereid het gesprek in kan gaan. We zullen tijdens dit gesprek ingaan op de resultaten, maar vinden 
het vooral ook belangrijk dat het welbevinden van uw kind besproken wordt. Deze laatste ronde is facultatief. 
Dat betekent dat het niet verplicht is. Alleen als u nog graag voor het einde van het schooljaar de ontwikkeling 
van uw kind wilt bespreken kunt u een gesprek plannen. Het kan ook zijn dat de leerkracht een afspraak met u 
inplant omdat zij graag nog één en ander wil doorspreken voor het nieuwe schooljaar. 
 
Het inschrijven van de voortgangsgesprekken gebeurt middels de website per groep. Hieronder vindt u de link 
van elke groep. Het inschrijven voor de voortgangsgesprekken zal mogelijk zijn vanaf woensdag 28 juni om 
13.00u. U heeft hiervoor nodig: de link van de website en de inloggegevens (naam van uw kind, soms met een 
1 erachter, en een Engelstalig wachtwoord).  
 
Deze heeft u aan het begin van het schooljaar van de leerkracht ontvangen. Mocht u deze gegevens niet meer 
hebben, dan kunt u deze opvragen bij de leerkracht. Doe dit tijdig, zodat u alles bij de hand heeft. Check van 
tevoren of u op de website kunt komen. Heeft u inlogproblemen, dan kunt u dit aan de groepsleerkracht vragen 
en dan helpen wij u graag op weg. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het team van De Wilgen. 
 
Link per groep: 
Groep 1/2 a:  http://groep12a.pbworks.com/ 
Groep 1/2 b:  http://groep12b.pbworks.com/ 
Groep 2: http://groep2.pbworks.com/ 
Groep 3:  http://groep3.pbworks.com/ 
Groep 3/4: http://groep34.pbworks.com/  
Groep 4: http://wilgengroep4.pbworks.com/  

Groep 5/6: http://groep56.pbworks.com/  
Groep 7/8:  http://groep78.pbworks.com/  

Voortgangsgesprekken 

 
 
Schoolreisje  
 
2017 
 
was top! 
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