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Jarigen in de periode van: 

8 t/m 21 maart 

Inschrijven rapportgesprekken 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Nog even een reminder: op vrijdag  16 maart en woensdag 21 maart zijn de 
rapportgesprekken. U heeft het rapport op woensdag 7 maart ontvangen. We 
zullen tijdens het rapportgesprek ingaan op de resultaten, maar we vinden het 
vooral ook belangrijk dat het welbevinden van uw kind besproken wordt.  
Het inschrijven voor de rapportgesprekken zal mogelijk zijn op 9 maart vanaf 
13.00u.  
Met vriendelijke groeten, 

Het team van De Wilgen. 
 

Christian gr 4 

Lemuel gr 8 

Salih gr 8 

 

Wij wensen de volgende leerlingen en 
hun ouders een hele fijne tijd bij ons op 

De Wilgen! 

Kateryna Popova gr 5 

Anay Verma gr 1/2 c 

 

Welkom! 

Link per groep: 

Groep 1/2 a 

http://groep12a.pbwo
rks.com/ 

 Groep 1/2 b 

http://groep12b.pbwo
rks.com/ 

Groep 1/2 c 

http://groep12c.pbworks
.com/ 

Groep 3 

http://groep3.pbwork
s.com/ 

Groep 4 

http://wilgengroep4.p
bworks.com/  

Groep 4/5 

http://groep45.pbwor
ks.com/ 

Groep 5 

http://groep5.pbwork
s.com/ 

 Groep 6/7 

http://groep67.pbwor
ks.com/ 

Groep 8 

http://wilgengroep8.p
bworks.com/ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSnuzWjv_VAhUPKFAKHXXeAUEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nieuwsblad.be%2Fcnt%2Fbljhe_01843583&psig=AFQjCNELGILjrIDcNm265LYucz3pohC3zw&ust=1504187831087456
http://groep12a.pbworks.com/w/page/110535961/FrontPage
http://groep12a.pbworks.com/w/page/110535961/FrontPage
http://groep12b.pbworks.com/
http://groep12b.pbworks.com/
http://groep12c.pbworks.com/
http://groep12c.pbworks.com/
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Projectweken muzikale taal 

Verkeersexamen groep 7 

Maandag 12 maart begint ons Muzikale taal project. 

Als opening zal er voor de kinderen een optreden zijn 
van de leerkrachten in de aula. Vanaf dat moment zijn 
de muzikale weken geopend. In elke groep wordt er 
op een andere manier stil gestaan bij dit thema. U 
kunt denken aan: het maken van muziek, luisteren 
naar muziek, de geschiedenis van muziek, herkennen 
van instrumenten en het maken van instrumenten. 

Als afsluiting op donderdag 22 maart mogen kinderen uit elke klas een stukje spelen op 
hun eigen instrument. De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven bij de eigen leerkracht. 

Ook zullen de leerkrachten tot slot het lied van de opening nogmaals voor de kinderen 
ten gehore brengen. 

Wij hebben zin in de komende muzikale weken op De Wilgen! 

Donderdag 5 april 2018 vindt het VVN theoretisch Ver-
keersexamen plaats. Daarna stappen veel leerlingen 
ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexa-
men. 

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leer-
lingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht 
hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn 
van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de prak-
tijk is minstens zo belangrijk. Tijdens het VVN praktisch 
Verkeersexamen toetsen we daarom of leerlingen de 
opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig 
gedrag vertonen in het echte verkeer. 

Digitale afname  
eind cito 

Vanaf dit schooljaar gaan 
we met groep 8 de eind-
toets niet meer op papier 
afnemen, maar digitaal. De 
digitale toets is voor iedere 
leerling adaptief (past zich 
naar kunnen aan).  

Daarnaast willen wij graag 
mee ontwikkelen in het digitale tijdperk. Om te kij-
ken of wij als school met onze middelen hiervoor 
genoeg waren toegerust, hebben we een voor-
beeldtoets met groep 8 gedaan. Tijdens de voor-
beeldtoets waren de omstandigheden precies het-
zelfde als ze bij de eindtoets zullen zijn. De voor-
beeld toets werkte goed! De kinderen hebben kun-
nen oefenen met het maken van de vragen op de 
computer. Ook kwamen we erachter dat de kin-
deren toch heel graag met een aparte muis naast 
het Touch pad wilden werken.  Een ander voordeel 
van de digitale afname was, dat het heel stil was. Er 
vielen geen potloden op de grond, geen blaadjes die 
omgeslagen werden. Een hele fijne eerste kennis-
making met een digitale afname. Onze apparaten 
zijn voldoende geschikt, dus we kijken uit naar het 
officiële moment.  



  

BSO Tante Til op De Wilgen 

Op dinsdag 6 maart zijn we van start met onze nieuwe BSO groep in basisschool 
de Wilgen. Vanwege de blijvende toestroom van nieuwe kinderen zijn wij afgelopen 
maanden in gesprek gegaan met Antoinette over het starten van de bso. Met veel enthousiasme werd ons 
plan ontvangen en heeft Marianne, de pedagogisch medewerker die de groep gaat draaien, een ochtendje 
meegedraaid in de kleuterklassen om de sfeer te proeven. Op deze manier werd de basis voor een goede 
en prettige samenwerking gelegd. Ideeën werden uitgewisseld en er is gezamenlijk nagedacht over een 
goede indeling van de BSO ruimte en gebruik van elkaar speelmateriaal. Uitgangspunt van beide partijen is 
‘de kinderen moeten het vooral naar hun zin hebben’. 
  
Afgelopen dinsdag was het dus zover. Nadat we de BSO ruimte hadden ingericht, en de kast gevuld met 
het nieuwe speelmateriaal, kon de 1e BSO middag van start gaan. Het werd een gezellige middag, de kin-
deren vonden het maar wat interessant, hun eigen BSO groepje. Er werd vrolijk getuinierd met de moes-
tuintjes, gespeeld in de bouwhoek en poppenhoek, een spelletje aan tafel. 
Marianne en Melissa kijken terug op een geslaagde start, waarbij zij gastvrij onthaald zijn door de juffen en 
Antoinette. 
  
Marianne stelt zich voor: 
Ik ben Marianne, 62 jaar oud en sinds 2015 werkzaam bij Smallsteps. Na op verschillende locaties van 
Smallsteps te hebben gewerkt ben ik in 2016 bij BSO Tante Til terecht gekomen. In dit leuke team vond ik 
mijn draai en had ik daar mijn eigen groepje, waar ik altijd wel een leuke workshop voor mocht bedenken. 
Toen ons gevraagd werd wie er de nieuwe BSO locatie BSO Tante Til De Wilgen wilde gaan draaien, rea-
geerde ik direct enthousiast. Na al jaren in de kinderopvang gewerkt te hebben, leek mij dit een leuke uit-
daging. Samen met Melissa (1e jaars PW3 stagiaire op maandag en dinsdag) en Ouafa (1e jaar PW 
3/4  stagiaire op de donderdag) wil er voor de kinderen een leuke, gezellige BSO van maken, met leuke 
activiteiten maar ook voldoende ruimte voor vrij spel. 
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