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Jarigen deze week 
28 november- 4 december 2016 
Hugo (8 jaar) - groep 4  
Justin (6 jaar) - groep 3  

Jarigen in de week van 
5 december-11 december 2016 
Sinterklaas!!! 
Alyshia (13 jaar) - groep 7/8  
Juf Laurien 
Dali (5 jaar) - groep 1/2b  
Owen (6 jaar) - groep 3  
Zaheera (10 jaar) - groep 5/6 

  Sinterklaasjournaal 3     

Welkom 

In de maand december gaan we de volgende kinderen welkom heten. 
3 december Arya Gharacheh. Arya komt in groep 1/2b bij juf Karin en juf Ilo-
na. Arya is het broertje van Parsa uit groep 3. 
5 december Heidi Hu. Heidi komt in groep 1/2a bij juf Miranda en juf José. 
Heidi is het zusje van Naomi uit groep 3. 
12 december Mariana Farias Torres. Mariana komt in groep 1/2a bij juf Mi-
randa en juf José. Mariana is het zusje van Camila uit groep 6. 
26 december Isabella Esajas. Isabella komt in groep 1/2a bij juf Miranda en juf 
José. Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne tijd op De Wilgen! 

Nog maar een paar dagen, dan is het zover . . .  
Op vrijdag 2 december komt Sinterklaas met zijn Pieten naar De Wilgen, om 
alvast de verjaardag van Sinterklaas te vieren.  
 Vanaf 8.20 uur worden de leerlingen op school verwacht. Zorg dat je 
            op tijd in de groep bent.  
 De jassen blijven aan, om 8.30 uur gaan we naar het schoolplein om 
           Sinterklaas te verwelkomen. 
•         Natuurlijk mag iedereen verkleed als Sint of Piet naar school komen. 
 Je hoeft geen tussendoortje mee te nemen, er wordt voor iets lekkers 
           om te eten en te drinken gezorgd. 
 Deze dag zijn de normale schooltijden, dat betekent dat de school om 
           12.15 uur uit is. 
Wij gaan er met alle leerlingen voor zorgen dat Sinterklaas een  
onvergetelijke  verjaardag zal hebben op De Wilgen! 
Maandag 5 december mogen alle leerlingen een spelletje of speelgoed 
meenemen. Natuurlijk zal ook vandaag in het teken staan van Sinterklaas. 
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Afgelopen woensdag hebben alle groepen hun fruit-
boom geplant! 
We moesten eerst met een grondboor een groot gat 
in de grond boren voor de paal. Deze zorgt ervoor dat 
de boom als het waait stevig blijft staan. 
Daarna mochten we de boom in het gat zetten en vul-
len met compost en de rest van de aarde.  
We hebben nu al zin in onze eerst oogst!  
Groetjes groep 5/6 
 

Fruitbomen op De Wilgen 

Zindelijkheid 

Als school kopen wij ICT diensten in bij APS-IT 
diensten. Omdat wij daar klant zijn, mogen ouders en 
teamleden gebruik maken van de aanbiedingen van 
surfspot.nl. SURFspot.nl is dé not-for-profit ICT-
webwinkel met speciale onderwijskorting op soft- en 
hardware. Exclusief voor 
studenten, (ouders van) basisschoolleerlingen en me-
dewerkers in het hoger en basisonderwijs.  
Je kunt er alleen gebruik van maken als je jezelf aan-
gemeld hebt en de school heeft bevestigd dat je ou-
der bent of dat 
je er werkzaam bent. Daarna kun je via een inlogcode 
materialen bestellen. Het is echt de moeite waard om 
jezelf aan te melden en er een kijkje op te nemen. 
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij 
juf Sylvia. 

 

Weet u dat bedplassen veel voorkomt bij kinderen. 
Zeker één op de 6 kinderen van 6 jaar is ’s nachts nog 
niet droog. Bij kinderen van 9 jaar geldt dat voor één 
op de 15 kinderen. Bedplassen kan voor zowel ouders 
of verzorgers als voor het kind vervelend zijn.  
Gelukkig is er wat aan te doen. Lees meer via deze link. 
U kunt altijd een afspraak maken met de jeugdver-
pleegkundige verbonden aan de school van uw kind. 
Dit kan via 023 7891777 op werkdagen 
van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00  

     

Wist u dat…... 

Cheri Ann uit groep 7 in het  
NK Team Turnen zit! 
 
Turnen is een individuele 
sport. Dames turnen bestaat 
uit 4 toestellen: balk, brug/ 
rekstok, vloer & sprong. 
Bij de teamwedstrijden 
bestaat een team uit  
minimaal 3 turnsters en 
maximaal 4. De punten van de beste 2 turnsters per 
toestel worden opgeteld en uiteindelijk heb je het 
totaal over 4 toestellen. 
 
De plaatsingswedstrijd op 5/11 begon met 22 teams, 
waarvan zich er 8 konden plaatsen voor de finale van 
zaterdag 19/11. Cheri Ann en haar team werden 1e 
op deze kwalificatiewedstrijd. In eigen huis "SKWA 
Hoofddorp", hebben zij deze positie niet uit handen 
gegeven.  
 
Wij zijn ontzettend trots op Cheri Ann! 
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 Ruim twee weken geleden 

ben ik, tezamen met één ou-
der uit de MR en Antoinette 
naar het WMS congres in Ede 
geweest.  
 

WMS staat voor Wet Medezeggenschap. Ikzelf was 
daar namens de personeelsgeleding van de MR van 
De Wilgen. Het was een zeer leerzame dag! 
Mensen uit het hele land die zitting hebben in een 
(G)MR waren hier aanwezig. Erg interessant om met 
elkaar in gesprek te zijn over zaken die van belang 
zijn op een (basis)school. 
Wederom ben ik tot de conclusie gekomen dat alles 
valt of staat met de communicatie tussen de perso-
neelsgeleding, oudergeleding en directie binnen een 
MR.  We hebben immers allemaal hetzelfde doel; 
goed onderwijs voor elk kind!  
Na afloop hebben wij (Marcel, Antoinette en ik) nog 
de dag doorgenomen en met elkaar hebben wij 
weer voldoende bagage en gesprekstof om mee te 
nemen in onze MR vergaderingen. Leuk om als MR 
te kunnen én vooral blijven groeien. We worden er 
sterker van!    Miranda 

Wie komt ons op woensdag 7 december vanaf 8.30 
uur helpen om de school in kerstsfeer te brengen? 
Vele handen maken licht werk! We hopen dat veel 
ouders, nadat ze hun kind(eren) naar school ge-
bracht hebben, tijd vrij kunnen en willen maken om 
een handje te helpen. Zet u het vast in de agenda? U 
kunt zich die woensdag in de aula melden bij ouders 
van de ouderraad. Zij kunnen u vertellen wat er 
precies moet gebeuren.  
Alvast heel hartelijk bedankt! 
 

WMS congres 2016 

 

Jumbo spaaractie 

Met het bedrag van € 325,08 hebben we een heel 
mooie bestelling kunnen plaatsen, waarmee de leer-
lingen zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied  
van techniek. 
 
Twee prachtige ontdekkisten voor de jonge ontdek-
ker. Met 700 elementen kun je allerlei bouwwerken 
creëren, het instructieboek geeft je alvast 70 bouw-
modellen om mee te beginnen. Uitermate geschikt 
om als team (2 tot 3 kinderen) een bouwwerk te ma-
ken 
 
Materiaal om de leerlingen spelenderwijs de mooiste 
en ruimtelijkste constructies te laten maken. Door de 
geperforeerde ballen zijn de stokken makkelijk met 
elkaar te verbinden in allerlei richtingen. 
 
Materiaal voor de eerste stap op het pad van con-
structies; bruggen bouwen. In het instructieboek 
staan 13 verschillende brugmodellen waaronder een 
hangbrug, een ophaalbrug, en een boogbrug. 
 
De uitdagende lolobal vraagt heel wat van het even-
wicht en de motoriek van het kind. 
 
Ook namens de leerlingen bedankt voor het sparen! 

Heel bijzonder... 

Op woensdag 23 november 2016 heeft Murat uit 
groep 1/2b een broertje gekregen en Katherina uit 
groep 1/2 een zusje. 
Een geboorte is een speciaal moment. 
Wij wensen beide gezinnen veel geluk! 

Oproep Versieren Kerst 

Trefwoord 
We zijn alweer in de tweede week van het nieuwe  
thema van Trefwoord. Dit thema gaat over het ver-
mogen om mensen met elkaar te kunnen verbinden. 
Ook kinderen kunnen daarin gevormd worden. Ze on-
derzoeken waar verbondenheid te zien is en met wie 
ze zich verbonden voelen. Ze staan stil bij de lijntjes 
tussen individuele personen en tussen groepen: het 
delen van dezelfde familie of dezelfde hobby. Ze 
worden zich ook bewust van de spanningen en conflic-
ten die soms opduiken in relaties. En ze gaan op zoek 
hoe tegenstellingen overbrugd kunnen worden. Het 
thema valt samen met de tijd van Sinterklaas, een his-
torische bruggenbouwer…. 


