
 

Pagina 1 

Formatie schooljaar 2017-2018 

Momenteel zijn we weer druk bezig met de formatie en de organisatie voor ko-
mend schooljaar. De plannen zijn nog niet helemaal rond, maar we willen u al-
vast van een aantal ontwikkelingen op de hoogte brengen. 
 
Op 4 september 2017 zullen we starten met ongeveer 200 leerlingen! 
Dat betekent dat we zullen starten met 9 groepen; 3 kleutergroepen, 1 groep 3, 
1 groep 4, 1 groep 4/5, 1 groep 5, 1 groep 6/7 en 1 groep 8. 
 
Bij het verdelen van de 65 kleuters over de drie groepen zullen wij zorgvuldig 
kijken naar vriendschappen,  groepsdynamiek en onderwijsbehoeften van ieder 
kind. Wij doen onze uiterste best om iedereen de juiste plek te geven. Mocht u 
als ouder ons iets mee willen geven, kunt u daarvoor te allen tijde de leerkracht  
benaderen. 
 
Wij zijn blij dat onze school zo is gegroeid, maar er is krimp op andere scholen in 
de Haarlemmermeer. Dat betekent dat er op sommige scholen personeel in de 
mobiliteit komt. Als er een vacature is, door bijvoorbeeld groei, gaan deze me-
dewerkers voor op de A-Poolers.  A-Poolers zijn medewerkers die in de vervan-
gingspool zitten van Meer Primair, maar nog geen vaste plek hebben in de for-
matie. Op De Wilgen zijn juf Michelle, juf Samira en juf Joyce A-poolers. 
Inmiddels weten wij dat juf Michelle kan blijven en dat er voor juf Samira en juf 
Joyce een plekje elders binnen de Stichting wordt gezocht. 
 
Voor de vacatureruimte op De Wilgen, door groei, krijgen wij medewerkers uit 
de mobiliteit van Meer Primair die goed passen in onze formatie. 
Wij vinden het heel jammer dat we afscheid gaan nemen van juf Samira en juf 
Joyce en wensen hen veel succes op hun andere plek binnen Meer Primair. 
Wij zullen met de kinderen van groep 2 afscheid nemen van hun juffen. 
 
In een latere Willeke en Wil zullen de nieuwe collega’s zich aan u voorstellen. 

Jarigen in de week  van: 
29 mei t/m 4 juni 2017 
Oscar (12 jaar) - groep 7/8  
Britt (7 jaar) - groep 3 
Sophia (7 jaar) - groep 3 
Juf Antoinette 
Kwan (8 jaar) - groep 4 
Wah (8 jaar) - groep 4 
Julian (12 jaar) - groep 7/8 

Jarigen in de week  van: 
5 t/m 11 juni 2017 
Elena (10 jaar) - groep 5/6  
Aaisha Gupta (4jaar) - groep 1a 
Mex (7 jaar) - groep 3/4 
Levi (10 jaar) - groep 5/6 
David (10 jaar) - groep 5/6 
Fleur (11 jaar) - groep 7/8 
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Nadat juf Marjolijn in 
januari weer oma was 
geworden van een mooie 
kleindochter, werd vorige 
week woensdag haar 
vierde kleinkind geboren: 
Benjamin Lucas. 
Wij wensen Marjolijn en haar naasten veel geluk met de 
nieuwe aanwinst in de familie. 

Baby nieuws! 

Op 6 juni a.s. wordt Aaisha 
Gupta 4 jaar en op 25 juni 
a.s. wordt Alex Gundes  4 
jaar. Dat betekent dat zij 
gaan starten op De Wilgen.  

Aaisha komt in groep 1a bij juf Miranda en juf José en 
Alex komt in groep 1b bij juf Ilona. 
Wij wensen deze kinderen en de ouders een fijne tijd 
op De Wilgen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xavier uit groep 2 heeft een prachtig zusje  
gekregen op 14 april j.l. Haar naam is Mia.  
Wij wensen de ouders van Mia en Xavier heel veel 
geluk samen! 

Cheri-Ann weer in de prijzen is gevallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd namens al je fans van De Wilgen! 

Wist u dat….. 

Van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni zal groep 8 
op kamp gaan. Zij verblijven deze dagen in een boer-
derij op de Veluwe onder begeleiding van juf Sylvia,  
juf Ilona en meester Sander. De man van juf Sylvia zal 
zorgen dat de buikjes mooi gevuld zullen worden. 
Dit betekent dat er voor de groep van juf Ilona een 
ander leerkracht zal staan. Ook voor groep 7 is ver-
vanging geregeld. 
 
Wij wensen jullie een fijn kamp op het recreatiepark: 
  ”De Boshoek”. 

Kamp groep 8 
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Wij feliciteren Jayden uit groep 4 met zijn 
Eerste Communie! 

 
 

Ook de directeur van  De Wilgen 
nog regelmatig in de school 
banken zit om zich te verrijken.  
 
Op 18 mei j.l. heb ik mij mogen 
certificeren. 
 
Ik heb mij verder mogen specia-

liseren op onderwijskundig leiderschap, veranderings-
processen en opbrengstgericht leiderschap op basis van 
onderzoeksmatig  
werken in de school. 
 
Scholen bevinden zich in het middelpunt van een com-
plexe samenleving. Het appél om kinderen goed uit te 
rusten voor een toekomst, die we maar ten dele over-
zien is groter dan ooit.  
 
Het sturen op de kwaliteit in de klas is daardoor in toe-
nemende mate een grote en complexe  
verantwoordelijkheid. 

Wist u dat…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek, ook in Nederland, wijst uit dat er een dui-
delijke relatie bestaat tussen de kwaliteit van het lei-
derschap in de school en de resultaten van de leer-
lingen (Inspectie van het Onderwijs (2014). Ook de 
overheid ziet het belang van het versterken van lei-
derschap, onder meer door gerichte opleiding en het 
instellen van de schoolleidersregisters PO en VO. 

Vrijdag 2 juni vindt de volgende Komt Dat Zien plaats.  
 
In deze voorstelling zullen de leerlingen van de groe-
pen  1b, 3/4 en 7 
optreden. 
 
De deur van het  
theater (aula) gaat 
om 10.45 uur open 
en om 11.00 uur be-
gint de voorstelling. 
 
Alle ouders en belangstellenden zijn van harte 
welkom! 

Komt Dat Zien... 

Wat is communie? 
Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de  
christelijke kerk. Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten 
maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, namelijk:  
De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind.  
De communie, dit vindt meestal plaats rond het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de communie deelt het 
kind voor het eerst mee aan de maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is het Vormsel, dit vindt meestal 
plaats rond het twaalfde levensjaar van het kind. Het vormsel heeft als doel het kind een sterke ziel mee te  
geven. 
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Afsluiting project duurzaamheid 

 

 

 

 


