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Jarigen in de periode van: 

18 mei t/m 31 mei 

Even voorstellen 

Hoi Allemaal! Mijn naam is Masha van Kouteren en vanaf 14 mei ben ik de juf 

van de instroomgroep. 

Het afgelopen half jaar heb ik samen met mijn vriend een heerlijke reis ge-

maakt door Californië, Centraal- en Zuid Amerika. Na de reis had ik weer veel 

zin om weer in het onderwijs aan de slag te gaan.  

 

Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich prettig 

voelen in de klas. Ik streef naar een klimaat waar kinderen zich fijn en veilig 

voelen en zich zo het beste kunnen ontwikkelen.  

 

Voor de Wilgen heb ik 5 jaar gewerkt bij Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer op de 

scholen Merlijn en Rietveldschool, waarvan 3 jaar bij 

de kleuters en 2 jaar in groep 3.  

Ik heb erg veel zin om er samen met de kinderen 10 

leuke weken van te maken! 

 

 

Lynden gr 1/2 c 

Aram gr 3 

Britt gr 4 

Sophia gr 4 

Juf Antoinette (30 mei) 

 

 

 

 

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

De Wilgen! 

Nikki Alberts zal op 31 mei gaan starten 
in de instroomgroep bij juf Masha.  

Hala Abdouhla is op 15 mei gestart in 
groep 4 in gr 4/5 bij juf Simone en juf 

Eveline. 

 

Welkom! 
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Herinnering  

Bag2school actie 

Denkt u nog aan het inzamelen voor de 
bag2school acite?  

Hebben jullie overbodige kleding, schoenen, 
gordijnen, dekbedovertrekken et cetera? Lever 
deze dan in een afgesloten vuilniszak in op 
school! De zakken kunnen op het podium neer-
gelegd worden. 

Op 28 mei wordt alles wat ingezameld is, weer 
opgehaald door bag2school. Uiteraard hoort u 
dan zo snel mogelijk hoeveel wij met zijn allen 
hebben ingezameld. 

U doet toch ook mee?! 

Baby nieuws! 

Het is alweer even geleden, maar 
de afgelopen periode zijn er twee 
baby’s geboren die wij nog niet 
hebben vermeld.  

Het broertje van Jayden, Justin en Jercy is geboren: 

Jace 

Het zusje van Lisa en Lucas is geboren: 

Sophie 

Bij deze nogmaals gefeliciteerd!  

Van dinsdag 22 mei t/m 25 mei zal groep 8 op kamp 
gaan. Zij verblijven deze dagen in een boerderij op de 
Veluwe onder begeleiding van Meester Marco, Mees-
ter Sander en Antoinette Wastell.  

 
Tijdens de afwezigheid van Antoinette zullen er  
andere aanspreekpunten zijn op school: 

Dinsdag en woensdag: juf Marjolijn 
Donderdag en vrijdag: Juf Miranda 
 

 

 

 

 

 

 
Wij wensen jullie een fijn kamp op het recreatiepark:  

‘De Boshoek’ 

 

Kamp groep 8  

Vakantiebieb 

E- books voor het hele gezin met de VakantieBieb Dank-
zij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de 
zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, 
want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van 
het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om 
te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books 
voor   het hele gezin. De app is te downloaden in de App 
Store en Google Play Store en is een zomercadeautje 
van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 
1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen 
als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.  

Winactie 

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor 
uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit 
te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb 
is en waarom. Informatie over deelname en spelvoor-
waarden vindt u op www.vakantiebieb.nl 
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