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Jarigen in de periode van: 

18 januari t/m 1 februari 
 

Een kleine update van Juf Sylvia 

Privé bericht voor de ouders.  

Beau gr 3 

Alina gr 1/2a 

Margarita gr 1/2a 

Adam gr 1/2a 

Lizzie gr 4/5 

Elise gr 5 

Linn gr 5 

Tijn gr 5 

Soefyaan  gr 4 

Lena gr 1/2 c 

Senna gr 5 

Feline gr 3 

Juf Michelle  

Juf Eveline 

Meester Driss 

Luca gr 8 

Kaylee gr 4 

Raoul gr 1/2b 

Seth gr 1/2b  

Quincy gr 3 

Jasmijn gr 3 

Thijs gr 1/2c 

Valentijn gr 4/5 

 

Oeps…. Er waren nog veel meer jari-
gen in de vakantie. Helaas bleek ons 
systeem niet helemaal te werken en 
zijn we een aantal heel belangrijke 
verjaardagen vergeten. Bij deze als-
nog!  

Welkom!!  

Allison Oite 
is na de vakantie gestart 

bij juf Monique 1/2b 

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


 

Mad Science 

Op 24 januari zal Mad Science weer een show geven op De Wilgen. Vorig schooljaar waren we heel en-
thousiast over de show en hadden vele leerlingen zich aangemeld voor de workshops die op school gehou-
den werden. Ook dit schooljaar is er weer de mogelijkheid tot het inschrijven voor deze workshops. Na de 
show ontvangen de kinderen een flyer met daarop de informatie over het aanmelden hiervoor. Dus mocht 
u uw zoon of dochter hiervoor willen inschrijven, houd dan even in de gaten of u de flyer heeft gehad. De 
workshops zijn op de volgende donderdagen om 15.15u en duren 1 uur: 22-2 /8-3 /15-3/ 22-3/ 29-3/5-4 

Nationale voorleesdagen 
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Op woensdag 24 januari starten De Nationale Voor-
leesdagen. Het doel van De Nationale Voorleesdagen 
is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen. De campagne is een initiatief 
van Stichting Lezen en vindt voor de 15de keer plaats. 

Ook op De Wilgen willen we hier natuurlijk aandacht 
aan besteden. Op woensdag 24 januari openen we de 
Nationale Voorleesdagen voor de groepen 1/2 in de 
aula met het voorlezen van het Prentenboek van het 
jaar 2018 “Ssst! De tijger slaapt”. 

Vanaf donderdag 25 januari nodigen we alle ouders, 
opa’s en oma’s uit de kleutergroepen uit om een keer 
’s ochtends van 8.30-8.45 uur voor te komen lezen in 
de groep van uw (klein)zoon of (klein)dochter. U kunt 
zich hiervoor opgeven door uw naam in te vullen op de 
intekenlijst. Maar geef u snel op, want vol = vol! 

Op vrijdag 2 februari van 8.30 uur tot 9.00 uur sluiten 
we De Nationale Voorleesdagen af met een voorlees-
marathon. We hopen op veel aanmeldingen van ou-
ders, zodat de kinderen in kleine groepjes voorgelezen 
gaan worden! 
 

Bollen planten 

Op woensdag 20 december 2017 hebben alle 
groepen bollen geplant. De groepen hebben 
vooraf nagedacht over een ontwerp, zodat we 
straks onze eigen keukenhof hebben. We zijn 
heel benieuwd en kijken al uit naar de lente! 
Hieronder een impressie van het planten.  


