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Jarigen in de periode van: 

2 februari t/m 15 februari 
 

Recycle of Reduce?  

Duurzaamheid is een onderwerp dat op De Wilgen steeds terugkeert op de 
agenda. Een van onze duurzame activiteiten is het gescheiden inzamelen van 
ons afval.  Dit is belangrijk, zodat het afval gerecycled kan worden.  

Als we aan afval denken,  hebben we het niet alleen over recyclen maar ook 
over re-use (het hergebruiken van spullen) en  re-duce (het verminderen van 
de afvalberg) 

Het is mooi dat we als school al ons afval scheiden, maar het zou nog mooier 
zijn als we minder afval leveren. 

Daarom zouden we u willen vragen weer eens kritisch te kijken naar het mee-
geven van tetrapakjes en ander verpakkingsmateriaal. We scheiden dit wel, 
maar het blijven er toch best veel. Een beker 
met inhoud, die weer teruggaat naar huis is 
een mooie oplossing.  Helpt u mee ons afval 
te verminderen? 

Alvast bedankt! 

De werkgroep De Duurzame Wilg  

Lourdes  gr5 

Trudy gr 8 

Mark gr 5 

Noa gr 4/5 

Welkom 

Joulze-Jolie Hendriks 

1/2a bij juf José 

Afgelopen week hebben wij van Wandel-
vereniging Steeds Voorwaarts, 
een datumwijziging ontvangen voor de 
avond4daagse.  
 

De avond4daagse zal dit jaar plaatsvin-
den van 12 t/m 15 juni. Dit in tegenstel-
ling tot wat in de kalender is opgenomen.  

 

Meer informatie over de avond4daagse, 

ontvangt u later dit jaar.  

Belangrijk nieuws!!  
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Oproep tot betaling Ouderbijdrage 

Er zijn nog een aantal ouders/verzorgers die de betaling van de ouder- en TSO bijdrage nog niet hebben 
voldaan. Hierbij dan ook het vriendelijke verzoek om dit alsnog te betalen. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt om leuke activiteiten mee te organiseren binnen de school 
zoals bijvoorbeeld aankleding en cadeaus Sinterklaas, versiering Kerst, Kinderboekenweek, Pasen en na-
tuurlijk het schoolreisje. Met de TSO bijdrage worden o.a. de vaste TSO medewerkers betaald en attribu-
ten voor de kinderen gekocht om mee te spelen.  

 

Mocht er een betalingsregeling wenselijk zijn, kan er gemaild worden naar: 

penningmeester@bs-dewilgen.nl  
Uiteraard zullen we hier discreet mee omgaan. 

Alvast bedankt voor de medewerking en hopende op veel mooie activiteiten dit schooljaar. 

De ouderraad en de TSO commissie. 
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Werken met de laptops 

Wat zijn wij blij met alle nieuwe laptops! Alle kinderen 
kunnen tegelijkertijd op de laptops aan het werk. Zelfs 
meerdere klassen kunnen tegelijkertijd met de laptops 
werken. De kinderen worden er steeds vaardiger in en 
hebben plezier in het oefenen van de software die bij de 
methode hoort. We merken dat veel meer kinderen nu 
aan de software toekomen, door de inzet van de laptops.  
 

Cito DMT en AVI 

Zoals u wellicht gemerkt en gezien heeft zijn 
we op dit moment bezig met de afname van 
de CITO midden toetsen.  

Dit schooljaar zijn de toetsen voor de DMT 
en AVI vernieuwd. 
De DMT is een toets waarbij de kinderen 3 
kaarten (groep 3 leest alleen kaart 1 en 2) 
lezen en per kaart een minuut de tijd krijgen 
om zoveel mogelijk woordjes goed te lezen. 
De AVI is een leestekst waarbij wij kunnen 
zien of de leerlingen op of onder het niveau 
van dat leerjaar presteren.  

Wat we nu al merken bij de afname van de 
DMT is dat de woordjes bij de laatste kaart 
een stuk moeilijker zijn dan de vorige versie. 
De resultaten zijn niet meer te vergelijken 
met de vorige afnames, omdat het een nieu-
we versie is. Het kan dus zijn dat uw kind de 
vorige keer heel goed had gescoord en dat 
de normering en soort woordjes nu voor een 
ander beeld zorgen. Na alle afnames zullen 
wij dit ook weer in het team bespreken om 
te bekijken hoe wij daar als school mee om-
gaan en wat dit voor ons onderwijs betekent. 
 

mailto:penningmeester@bs-dewilgen.nl

