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Formatie 2017-2018 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het einde van het schooljaar is al bijna in zicht. Dat betekent dat we druk bezig zijn met 

de formatie en organisatie voor komend schooljaar. De formatie en de verdeling van de 

groepen is een zorgvuldig proces waarin we diverse afwegingen maken. De formatie is  

bijna rond en daar willen wij u graag van op de hoogte brengen. We zijn alleen nog op 

zoek naar een vakleerkracht voor gym. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit goed 

gaat komen. 

 

We starten het komende schooljaar op maandag 3 september 2018 met ongeveer 240 

leerlingen verdeeld over 11 groepen. Dit gaat helaas niet meer passen in het gebouw 

van De Wilgen. De groepen 5/6 en 6 zullen les krijgen in het gebouw van de Octopus. 

Om tot een wel overwogen besluit te komen hebben we gekeken naar de leeftijd van de 

leerlingen, naar de leerkracht die voor de groep komt, groepssamenstelling en de 

onderwijs behoeften van de leerlingen… 

 

Zoals u in het overzicht kunt zien starten we met vier kleutergroepen en twee groepen 

drie. Dat betekent dat we een nieuwe verdeling hebben moeten maken van de leer-

lingen. Hierbij zijn wij zorgvuldig te werk gegaan en hebben we gekeken naar vriend-

schappen, groepsdynamiek en onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij hebben onze 

uiterste best gedaan om iedereen de juiste plek te geven. De verdeling voegen we toe 

als bijlage. 

 

In het overzicht treft u nieuwe namen aan. Komend schooljaar verwelkomen we zeven 

nieuwe collega’s bij ons op school. Verderop in deze Willeke en Wil stelt een aantal van 

deze leerkrachten zich graag aan u voor.  

 

Op woensdagochtend 11 juli vindt er een ‘doordraaimoment’ plaats. Van 11.00 tot 

12.00 uur zullen alle groepen alvast kennismaken met de nieuwe juf/meester van ko-

mend schooljaar. Wij hopen dat de nieuwe leerkrachten daarbij aanwezig kunnen zijn. 

 

 

 

    Met vriendelijke groeten, 

    Namens het team van de Wilgen 

 

    Antoinette Wastell 



Pagina 2 

 
 
 

Gym  
De kleutergroepen gaan komend schooljaar gymmen bij Tabitha.  
Groepen 3 t/m 8 gymmen in de Amazone zoals voorgaande jaren. 
Welke leerkracht deze lessen gaat verzorgen en op welke dagen laten we weten zodra dit bekend is. 

Groep Leerkracht Lokaal 

Groep 1/2A Juf Masha van Kouteren 
maandag 
Juf José van Doorn 
dinsdag t/m vrijdag 

kleuterlokaal in de hoek 
(waar nu groep 1/2B zit)  

Groep 1/2B Juf Ilona Keesom 
maandag t/m vrijdag 

kleuterlokaal naast de ingang 
(waar nu groep 1/2C zit) 

Groep 1/2C Juf Monique van der Lans 
maandag t/m vrijdag 

lokaal waar nu groep 3 zit 

Groep 1/2D Juf Wendy van der Schaft 
maandag, dinsdag, woensdag om de 
week 
Juf Yvonne Pet 
om de week op woensdag donderdag, 
vrijdag 

lokaal waar nu groep 4 zit 

Groep 3A Juf Sophie Thot 
maandag, dinsdag, woensdag 
Juf Masha van Kouteren 
donderdag, vrijdag 

lokaal waar nu groep 4/5 zit 

Groep 3B Juf Marjolijn de Ruiter 
maandag t/m woensdag 
Juf Ellen Oudendijk 
donderdag, vrijdag 

lokaal waar nu groep 5 zit 

Groep 4 Juf Simone Schröder 
maandag, dinsdag, om de week op 
woensdag 
Juf Eveline Divendal 
om de week op woensdag, donderdag, 
vrijdag 

lokaal waar nu groep 6/7 zit 

Groep 5 Meester Jimmy Teunis 
maandag t/m vrijdag 

lokaal waar nu groep 8 zit 

Groep 5/6 Juf Michelle Hijstek 
maandag t/m vrijdag 
LIO student Max 

lokaal in de Octopus 

Groep 6 Juf Marjolein Carstens 
maandag t/m vrijdag 

lokaal in de Octopus 

Groep 7/8 Juf Laurien van Noort 
maandag t/m vrijdag 
Juf Miranda Heschlé 
drie dagdelen extra  ondersteuning 

in de speelzaal  
(waar nu groep 1/2A zit) 
  

Onderwijsonder-
steuner 

Juf Els Meijer 
Juf Pascal Emmer 

Maandag t/m vrijdag 

Vakdocent Gym Vacature   

Conciërge Driss Aen Messaoudi  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

Leerling coördinator Christianne Haan-Steetskamp Maandag, woensdag, donderdag 

Directeur Antoinette Wastell Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
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Beste allemaal, 
 
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Sophie Thot en met ingang van het 
nieuwe schooljaar 2018-2019 zal ik bij jullie op school de nieuwe leerkracht zijn van één 
van de groepen 3. Ik heb daar ontzettend veel zin in! 
Na de middelbare school ben ik naar de Kunstacademie gegaan en daar kwam ik tot de 
ontdekking dat mijn passie ligt bij het lesgeven aan kinderen. Doordat ik kunst en het 
lesgeven aan kinderen graag wilde gaan combineren heb ik de overstap gemaakt naar 
de Pabo.  
Tijdens mijn afstudeerjaar in 2012-2013 heb ik een baan gekregen op een school in 
Haarlem, waar ik nu mijn laatste weken tot aan de zomervakantie nog werkzaam ben. 
Een school waar ik met heel veel plezier gewerkt heb. Ik heb naast het lesgeven de op-
leiding gevolgd tot Interne Cultuur Coördinator en op die manier heb ik mij meer kunnen ontwikkelen in de 
richting van cultuureducatie. Ik vind het mooi dat cultuureducatie een bijdrage levert aan bijvoorbeeld het sa-
menwerken, analyseren, creëren en reflecteren. Het maakt het onderwijs levendiger, concreter, aanschouwe-
lijk en het geeft kinderen vaak onvergetelijke ervaringen. 
Ik vind het erg belangrijk dat de school een plek is, waar kinderen zich thuis voelen en waar de kinderen in een 
prettige leeromgeving kunnen werken aan hun ontwikkeling en ook hun talenten kunnen laten groeien.  
Afgelopen mei ben ik verhuisd met mijn vriend Tim en dochter Jolie (van bijna drie jaar) van Haarlem naar 
Hoofddorp. De kans om hier op de Wilgen te komen werken wilde ik niet aan mij voorbij laten gaan. Ik kijk uit 
naar het nieuwe avontuur dat na de zomervakantie op de Wilgen start en om met jullie kennis te gaan maken. 
 
Ik wens jullie een hele fijne zomervakantie, 
Vriendelijke groeten, 
Sophie 
 
Mijn naam is Juf Yvonne Pet 
Toen ik zelf kleuter was, wist ik al dat ik later kleuterleidster wilde worden. En na mijn 
jarenlange ervaring voor groep 1 en 2, vind ik het nog steeds heerlijk om met kleuters 
te werken. Ik geniet hier iedere keer weer van en ik hoop dit werk nog lang te kunnen 
blijven doen. Op deze leeftijd zijn ze nog zo ontwapenend en kunnen ze zich nog zo 
verwonderen. Ze willen heel graag de echte wereld ontdekken en hebben hierbij zo-
veel fantasie en creativiteit. 
Op school vind ik het fijn om met mijn collega’s samen te werken en een goede sfeer 
te creëren waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich welkom en thuis voelen. 
Naast mijn werk vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, te lezen, te wandelen te 
fietsen, leuke dingen doen met mijn echtgenoot, twee zelfstandig wonende dochters 
en vrienden en vriendinnen.  
 

Hallo allemaal 
Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Ellen Oudendijk (48 jaar), ik ben getrouwd en ik heb een dochter van 8 jaar.  
Ik ben eerst een aantal jaar werkzaam geweest in de financiële dienstverlening. Maar dat was niet mijn passie. 
In 2005 ben ik afgestudeerd aan de PABO en na mijn studie ben ik gaan werken voor de Stichting Quercus (nu 
Meer Primair). Ik heb gewerkt in zowel de onderbouw als de middenbouw. Ik heb geen moment spijt gehad 
van deze keuze. Ik vind het geweldig om kinderen les te geven. 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal ik samen met juf Marjolijn de Ruiter één van de groepen 3 draaien. Donderdag 
en vrijdag zal ik voor de groep staan. Groep 3 is voor de kinderen een heel bijzonder jaar, want ze leren lezen, 
schrijven en rekenen. Ik vind het leuk ze dat te leren. 
Het allerbelangrijkste vind ik dat kinderen met plezier naar school gaan. Samen met juf Marjolijn hoop ik er een 
geweldig jaar van te maken. 

Graag stellen wij ons aan u voor….. 
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Jarigen in de periode van 28 juni t/m 12 juli 2018 
Sam groep 4  
Naomi groep 4/5 
Leroy groep 4 
Grisha groep 4/5 
Latifa groep 3 
Demi groep 1/2a 
Leisha groep 1/2b 

 
Hallo allemaal, Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht van basisschool 
De Wilgen.  Ik ben meester Jimmy Teunis. In de afgelopen 9 jaar heb ik lesgegeven in Am-
sterdam West. Na de zomervakantie start ik bij jullie in groep 5. Hier ben ik de gehele week 
te vinden. We gaan er samen een fijn jaar van maken! In mijn vrije tijd sport ik graag. Vooral 
salsadansen vind ik leuk om te doen. Loop gerust eens binnen om kennis te maken!  Graag 
tot ziens! Groetjes, Jimmy  

 
 
 
 
 

Elyas instroomgroep 
Chrestian instroomgroep 

Oléna instroomgroep 
Alma instroomgroep 

Mijn naam is: Wendy van der Schaft, k ben 32 jaar en woon in Hoofddorp.  
Ik ben getrouwd en heb twee dochters van 4 en 2. Ook hebben wij een hond. Ik vind 
het heerlijk om met mijn hond en kinderen in de natuur te wandelen en spelen. Ook 
houd ik erg van creatief bezig zijn, zoals haken.  
 
Ik werk inmiddels alweer 11 jaar in het basisonderwijs. Komend schooljaar ga ik wer-
ken in groep 1/ 2 op de Wilgen. Hiervoor heb ik op twee andere scholen binnen de 
stichting Meer Primair gewerkt. Ik heb daar verschillende groepen gedaan. Omdat mijn 
liefde en passie vooral ligt bij jonge kinderen ben ik komend schooljaar overgestapt 
naar de Wilgen. Ik heb dan ook erg veel zin om hier aan de slag te gaan in groep 1/2!  
 

Naast de opleiding de PABO heb ik ook de opleiding tot gedragsspecialist afgerond en zal ik komend schooljaar 

de opleiding specialist jonge kind gaan doen.  Ik vind de ontwikkeling van jonge kinderen ontzettend interes-

sant en leuk! Ik hoop de kinderen spelenderwijs iets te kunnen  leren! Ik vind het belangrijk dat kinderen het 

fijn vinden om naar school te gaan en dat ze met plezier iets nieuws leren.  

Komt Dat Zien 

Vrijdag 22 juni 2018 was het weer zover. De inmiddels 100 leerlingen van de groepen 1/2 stonden tijdens Komt 
Dat Zien te stralen op het podium.  
Allemaal even mooi verkleed en met een grote glimlach presen-
teren zij wat ze de afgelopen periode allemaal hebben geleerd 
over kriebelbeestjes. De mooiste verhalen en een bad aan 
mooie nieuw aangeleerde woorden vlogen over het podium. Er 
werd volop gezongen en gedanst en het is fijn om aan je ou-
ders, je opa en/of je oma te laten zien wat jij inmiddels allemaal 
kan. Dit onderdeel is een waardevolle aanvulling om kinderen 
plezier te laten beleven om iets te presenteren aan een ander. 
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. We hebben geno-
ten en kijken nu alweer uit naar het volgende optreden. 
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Schoolreisje dinsdag 3 juli groep 1 t/m 7 

Hierbij ontvangt u van ons de allerlaatste informatie met betrekking tot het schoolreisje op dinsdag 3 juli. 
Groep 1/2: 
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. Zij zullen rond 9.00 uur vertrekken met de bus. Rond 
15.15 - 15.30 uur zullen de kinderen weer terugkomen op school. De kinderen die met Happy Kids mee zullen 
gaan, worden op school opgevangen door de leerkracht totdat er een leidster van Happy Kids is. De kinderen 
die met Small Steps meegaan worden ook op school opgevangen. De kinderen zullen daarna naar hun gebruike-
lijke BSO locatie gaan. De kinderen krijgen deze dag wat te drinken en een ijsje. Geef uw kind(eren) een tussen-
doortje, een lekkere lunch mee en voldoende te drinken. Makkelijk zittende kleding en een petje is raadzaam. 
Smeer uw kind zelf ‘s ochtends in met zonnebrand en geef deze ook mee voorzien van naam. 
Groep 3 t/m 7: 
De kinderen worden om 8.30 uur verwacht bij de parkeerplaats van het restaurant Long Island (IJweg 1270, 
2133MJ Hoofddorp) bij de Toolenburgseplas. 
Belangrijk voor deze dag is dat de kinderen makkelijk zittende kleding aanhebben en een paar gympen. Raad-
zaam is om uw kind(eren) goed in te smeren en om zonnebrand en een petje mee te geven. Een lekkere lunch 
en een tussendoortje nemen de kinderen zelf mee deze dag. De kinderen krijgen extra te drinken en een ijsje. 
Rond 15.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen bij het verzamelpunt. 
Kinderen die naar Small Steps gaan worden door de leerkrachten daar naartoe gebracht. Happy Kids zal de kin-
deren bij Long Island rond 15.15 uur ophalen en ze naar Happy Kids brengen.  
De weersvoorspelling ziet er voor alsnog zeer gunstig uit. Het belooft een stralende dag te worden. Wij hebben 
er veel zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolreiscommissie  
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Op vrijdagmiddag 6 juli, dinsdagavond 10 juli en woensdagmiddag 11 juli 
zijn de laatste oudergesprekken van dit schooljaar. Op woensdag 4 juli ont-
vang u het rapport, zodat u voorbereid het gesprek in gaat. We zullen tij-
dens dit gesprek ingaan op de resultaten van het afgelopen jaar, maar vin-
den het vooral ook belangrijk dat het 
welbevinden van uw kind besproken wordt.  
 
Het inschrijven van de voortgangsgesprekken gebeurt middels de  
website per groep. Het inschrijven zal mogelijk zijn vanaf woensdag 27 juni 
om 13.00u. U heeft hiervoor nodig: de link van de website en de inlog-
gegevens (naam van uw kind, soms met een 1 erachter, en een Engelstalig 
wachtwoord). Deze heeft u aan het begin van het schooljaar van de leerkracht ontvangen. Mocht u deze gege-
vens niet meer hebben, dan kunt u deze opvragen bij de leerkracht. Doe dit tijdig, zodat u alles bij de hand 
heeft. Check van tevoren of u op de website kunt komen. Heeft u inlogproblemen, dan kunt u dit aan de groeps-
leerkracht vragen en dan helpen wij u graag op weg. 

Voortgangsgesprekken 

Graag vraag ik nog uw aandacht voor de schoonmaakmiddag. 
Aan het eind van het schooljaar willen we heel graag de klassen en materialen fris en schoon achterlaten voor 
de zomervakantie, zodat we in augustus een frisse start hebben. 
We vragen dan ook extra handen die ons willen helpen om de klassen schoon te maken. 
 
Zet u uw naam op de intekenlijst bij de klassendeur?! Een mailtje naar de leerkracht kan natuurlijk ook. Het is 
fijn als u zelf een emmer en wat sopdoeken mee wilt nemen. 
 
Vrijdagochtend 13 juli geven de groepen 1/2 materiaal mee 
naar huis om schoongemaakt te worden. 
Graag in de laatste schoolweek weer mee naar school. 
 
De groepen 1 t/m 5 op woensdag 18 juli a.s. van 13.00 - 
15.00 uur  
De leerlingen van groep 6/7 en 8 gaan zelf de klas opruimen 
en schoon maken. 
 
Alvast heel hartelijk dank! 

Schoonmaakmiddag  

Atletiekdag 2018 

Zaterdag 16 Juni hebben Dali, Kynan, Jaycee-lee en Ema uit 
groep 3 en Christian, Mex, Lisa, Grisha en Brandon uit 
groep 4 meegedaan aan de atletiekdag en hebben deze 
ochtend diverse onderdelen zoals sprinten en verspringen 
met succes afgelegd. De 1e plaats werd behaald in de pou-
le. Trudy uit groep 8 heeft s’middags namens de Wilgen 
meegedaan. 
Een uitgebreider verslag vindt u in de eerstvolgende sport-
editie van de W & W 


