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Jarigen in de week  van: 
6 februari– 12 februari  2017 
Mark (8 jaar) - groep 4 
Noa (8 jaar) - groep 3/4 

Jarigen de week  van: 
30 januari– 5 februari  2017 
Michele (13 jaar) - groep 7/8 
Lena (5 jaar) - groep 1/2b 
Lourdes (8 jaar) - groep 4 
Trudy (11 jaar) - groep 7/8 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Op woensdag 8 maart en vrijdag 10 maart zijn de rapportgesprekken. Dit jaar 
ontvangt u vooraf het rapport (op woensdag 1 maart), zodat u voorbereid 
het gesprek in gaat. We zullen tijdens het rapportgesprek ingaan op de 
resultaten, maar vinden het vooral ook belangrijk dat het welbevinden van 
uw kind en de wederzijdse verwachtingen/doelstelling voor de volgende  
periode besproken wordt. Het inschrijven van de rapportgesprekken gebeurt 
middels de website per groep. Hieronder vindt u de link van elke groep.  
Het inschrijven voor de rapportgesprekken zal mogelijk zijn vanaf woensdag 
15 februari vanaf 13.00u.  
 
Wat heeft u 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 leer-
kracht ontvangen. Mocht u deze gegevens niet meer hebben, kunt u deze 
opvragen bij de leerkracht. Doe dit tijdig, zodat u alles bij de hand heeft. 
Check van te voren of u op de website kunt komen. Heeft u inlogproblemen 
kunt u dit aan de groepsleerkracht vragen of aan Christianne Haan-
Steetskamp (zorgcoördinator). Zij kunnen u dan op weg helpen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Het team van De Wilgen. 

Rapportgesprekken 

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/ 
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Mijn naam is Chandra Verstappen, 

ik ben achttien jaar oud en ik volg 

de opleiding onderwijsassistent op 

het Nova College in Hoofddorp en 

ik ga stage lopen op de Wilgen. In 

mijn vrije tijd speel ik veel hobo en 

althobo, ik zit ook in twee orkes-

ten. Verder lees ik veel Engelse 

boeken en volg ik zanglessen. 

Afscheid juf Eveline 

Afgelopen woensdag 25 januari zijn de Nationale Voor-
leesdagen op De Wilgen geopend door Petra Wijbenga. 
Zij is tot vorig jaar zomer altijd overblijfmoeder  
geweest bij de kleuters. 
Terwijl Petra het boek “De Kleine Walvis” voorlas,  
konden alle kleuters de afbeeldingen op het digibord 
bekijken. 
Daarna vertelde ze nog het een en ander over haar 
werk als verpleegkundige, dat sloot weer mooi aan bij 
ons thema “Ziek zijn en beter worden”. 
 

Het is fijn dat er in het kader van de Nationale Voorleesdagen elke ochtend enthousiaste ouders bij ons komen 
voorlezen. 
Heeft u ook een kwartiertje tijd en vindt u het ook leuk om voor te komen lezen?  
U bent deze week elke ochtend van harte welkom! 

Het is de penningmeester van de ouderraad en TSO opgevallen dat er nog een heleboel ouders zijn die hun ou-
der-/TSO bijdrage nog niet hebben voldaan. De vrijwillige ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt om leuke activitei-
ten mee te organiseren binnen de school  zoals bijvoorbeeld schoolreisje. Met de TSO bijdrage worden o.a. de 
vaste TSO medewerkers betaald en attributen voor de kinderen gekocht om mee te spelen etc.  
 
Het aantal ouders dat nog niet betaald heeft is dusdanig groot dat de kans bestaat dat bv het schoolreisje en 
andere activiteiten geen doorgang kunnen hebben en de TSO medewerkers niet betaald kunnen worden. Dit is 
natuurlijk niet wat we willen.  
 
De ouders die nog niet betaald hebben, zullen wij een e-mail gaan sturen. Wij verzoeken hen de bijdrage voor 
dit jaar alsnog te voldoen zodat we als school de activiteiten kunnen organiseren die we graag willen organise-
ren. Mocht er een betalingsregeling getroffen moeten worden, dan kan er gemaild worden naar 
TSO@bs-dewilgen.nl (deze informatie zal discreet behandeld worden).  
 
Alvast bedankt voor de medewerking en hopende op veel mooie activiteiten dit schooljaar. 
 
Namens de ouderraad en de TSO commissie. 
Brenda van der Ham en Leon van Dijk  
 

Wat gaat de tijd toch snel! Dit was alweer de laatste 
week voor juf Eveline in groep 4. Vanaf volgende 
week gaat juf Michelle de hele week in groep 4 on-
dersteunen. Het gaat erg goed met juf Marjolein en 
staat alweer steeds vaker zelf voor de groep. 

Opening van de Nationale Voorleesdagen 

Voorstellen…. 

Oproep tot betaling 
ouder-/TSO bijdrage 
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Mad Science op De Wilgen! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op woensdag 18-1-2017, kun-
nen  
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cur-
sus.  
 
De cursus is op maandag om 15:15 uur, vanaf 06-03-2017. De lessen duren een uur.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, 
proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de weten-
schap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag 
als een echte wetenschapper!  
 
Let op inschrijven kan t/m 1-2-2017. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.  
Wil je nog inschrijven? Kijk dan op http://nederland.madscience.org/  
 
Stichting Leergeld Haarlemmermeer ondersteunt de cursus voor kinderen waarvan de ouders een beperkt inko-
men hebben, namelijk maximaal 120% van het wettelijk minimum loon. Voor meer informatie kunt u 
naar http://www.leergeld.nl/ en voor het aanvraagformulier naar http://www.meerleergeld.nl/index.php?
act=page&documentID=15. 

Schoolcoach 

Hallo, mijn naam is Sonja van der Zwet. 
Vanuit Altra ben ik schoolcoach op De Wilgen. 
 
Als schoolcoach bied ik ondersteuning aan de school, 
ouders en kinderen bij vragen of problemen, zowel 
groot als klein. Bijvoorbeeld vragen over het gedrag of 
de ontwikkeling van een kind, vragen over de opvoe-
ding of zorgen over de veiligheid. Samen zoeken we 
naar een passende oplossing. 
 
De ondersteuning kan zowel op school als thuis plaats 
vinden. Als intensievere hulp nodig blijkt, kan ik deze 
inschakelen. 
 
U kunt mij bereiken via de leerkracht of IB-er van de 
school, of u kunt direct contact met mij opnemen.  
 
Op vrijdag 3 februari van 11:45 tot 12:45 houd ik een 
spreekuur op school.  
 
U kunt zonder afspraak bij mij naar binnen lopen om 
kennis te maken en/of uw vragen te stellen. 
s.van.der.zwet@altra.nl 
06-46169881 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 21 januari heeft Cheryl Spaargaren uit 
groep 8 meegedaan met de nationale voorlees-
wedstrijd 2017. In de bibliotheek streed zij met  
leerlingen van hoofddorpse basisscholen om door te 
mogen gaan.  Cheryl heeft enorm haar best gedaan, 
maar ze mag helaas niet door naar de volgende 
ronde. Wij zijn er trots op dat Cheryl De Wilgen zo 
goed heeft vertegenwoordigd! 
Dank je wel Cheryl! 
 
 

Nationale voorleeswed-

http://nederland.madscience.org/
http://www.leergeld.nl/
http://www.meerleergeld.nl/index.php?act=page&documentID=15
http://www.meerleergeld.nl/index.php?act=page&documentID=15
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Open ochtend
Vrijdag 3 februari
9.00 – 11.30 uur

•Rondleiding door de school

•Kijkje in alle groepen

•Sfeer proeven

•Leerlingen van groep 8

als gastheer/gastvrouw

Bent u op zoek 

naar een basisschool 

waar samen leren en

een prettige omgeving 

centraal staan? 

Kom dan naar onze 

Basisschool De Wilgen
Femina Mullerstraat 177, 2135 MH  Hoofddorp
info@bs-dewilgen.nl, www.bs-dewilgen.nl
Tel. 023-5622857


