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Week van de Duurzaamheid  

De Week van de Duurzaamheid is maandag van start gegaan!  De groepen 1/2 
hebben een workshop over de ruimte gehad van Mad science. Zij zijn vervolgens 
aan de slag gegaan met het maken van een raket van afvalmateriaal.  

Groepen 3,4,5 krijgen een workshop over plastic soep en groepen 6,7,8 krijgen 
een workshop over E-waste. Denkt u nog aan het inzamelen van de E-waste?  

Wij wensen de volgende leerlingen een 
hele fijne tijd op De Wilgen: 

Jin lindicho groep 1/2 b 
Jazzley Macintosch  groep 1/2 a 
Lisa van Buuren groep 1/2 b 
Aleena Ahmed  groep 1/2c 

Ariella Ajiduah  groep 4 (4/5)  

Op 5 oktober is het broertje dan 
Dani de Lange geboren: 

 

Levi 
 
Gefeliciteerd! Wij wensen de ou-
ders, broer en zus veel goeds! 

Jarigen in de periode van: 

20 oktober t/m 8 november 
 

Eliza (1/2 c) 
Matei (gr 4) 
Bastiaan (gr 6/7) 
Liv (gr 1/2c) 
Hiba (gr 6/7) 
Daan (gr 5) 

Anastacia (gr 
4/5) 
Yara (gr 6/7) 
Lisa (gr 4/5) 
Dani (gr 1/2c) 
 

Marcel (gr 4/5) 
Mika (gr 3) 
Juf Miranda 
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In het kader van de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 
6/7 voorgelezen aan de kinderen van groep 3. En dat hebben ze heel 
goed gedaan! Dat kun je wel zien aan de aandacht die er is voor de 
verhalen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: groep 3 ervaart hoe leuk 
het is als je zulke boeken zelf kunt lezen en groep 6/7 kan de eigen 
vaardigheid in praktijk brengen. Een mooi stukje leesbevordering!  

De boekenmarkt was weer 
een groot succes, met dank 
aan alle kinderen en ouders 
die hun boeken hadden 
meegenomen. Er zijn weer 
een hoop boeken verkocht 
en gekocht.  
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Afsluiting Kinderboekenweek 

Denkt u nog aan het inleveren van de back2school  
actie? Deze loopt tot 10 november, dan worden de 
vuilniszakken opgehaald. U kunt deze op het podium 
in de aula inleveren.  

Tutor lezen met groep 4 en 6/7 

Back2school 
CJG webinars 

In de bijlage treft u een flyer aan van de CJG 
(centrum voor jeugd en gezin) webinars. Dit zijn on-
line workshops waarin een pedagoog over een be-
paald onderwerp meer vertelt.  

 

Wist u dat Valeriya Nosulenko uit groep 5 (4/5) na de herfstvakantie 
op een andere basisschool start? Na de komst van de schattige twee-
lingbroertjes vinden Valeriya en haar ouders het fijn om iets dichter 
bij huis op een basisschool te gaan.  Valeriya, wij vinden het jammer 
dat je gaat, maar wensen jou en je ouders een ontzettend fijne tijd op 
de andere basisschool! 



 

Pagina 3 

Zoals u wellicht gelezen hebt in de Willeke en Wil hebben we ook dit 
jaar weer het label verkeersveiligheid voor scholen gekregen. Het bord-
je hangt naast de deur van de kleuteringang. “Dat is leuk,” zult u den-
ken, “maar wat houdt dat nu eigenlijk in?”. 

Voor de toekenning van dit label wordt er een aantal eisen gesteld. 
Uiteraard wordt er van ons als leerkracht verwacht dat wij theoretische 
verkeerslessen geven. Maar daarmee alleen verdien je dit label niet. Je 
moet als school ook een praktische invulling aan verkeer geven. Dankzij 
de samenwerking met een verkeersouder kunnen we aan de eisen vol-
doen. 

Wij hebben ons de afgelopen jaren bezig gehouden met het verkeers-
examen van groep 7, de oversteekdiploma’s, de lessen van de dode 
hoek, een gastles van de Nederlandse Spoorwegen en nog veel meer 

andere onderwerpen. Verder houdt elke groep zich ook bezig met de lessen uit “de SEEF” map. 

In deze map staan voor alle leerjaren praktische verkeersopdrachten beschreven, die je bij of rond de school 
kan uitvoeren. Soms worden deze opdrachten met de juf alleen uitgevoerd en soms hebben we daar de hulp 
van ouders bij nodig. 

Regelmatig bekijken we ook de veiligheid van de schoolomgeving. We denken dan aan parkeerproblemen, 
fietslicht controle, etc. 

Mocht u vragen hebben voor de verkeersgroep, dan kunt u altijd terecht bij juf Sylvia van groep 8. En misschien 
vindt u het wel leuk om mee te doen als verkeersouder! Ook dat behoort tot de mogelijkheden. 

                Wat is SEEF? 

Studiedag 

Afgelopen woensdag hebben we met het team een studiedag gevolgd over meertaligheid. In de Haarlemmer-
meer wonen veel gezinnen waarbij Nederlands de tweede taal is en soms worden er thuis zelfs drie of vier talen  
gesproken. Ook op De Wilgen zien wij een toenemend aantal kinderen waarbij thuis meerdere talen worden 
gesproken met Nederlands als tweede taal. Dit heeft invloed op ons onderwijs en daarom hebben wij ons daar-
op laten scholen. Gister hebben we deel genomen aan deel 1, hierin hebben we voornamelijk theorie gehoord 
over de manier waarop kinderen met een andere taal de Nederlandse taal eigen maken.  

Wist u bijvoorbeeld dat kinderen veel flexibeler zijn om een nieuwe taal aan te leren dan volwassenen? Dat is 
ook de reden waarom wij op De Wilgen ervoor hebben gekozen om Engels aan te bieden vanaf groep 1. Kin-
deren die een tweede taal leren kunnen zich preciezer uitdrukken en kunnen makkelijker schakelen tussen ta-
ken.  

Het is belangrijk om thuis vooral in je eigen taal te praten en op school zoveel mogelijk de Nederlandse taal ei-
gen te maken. Wij merken dat het ene kind soms makkelijker de Nederlandse taal leert dan het andere kind. 
Ook dit is heel gewoon, iedereen maakt hierin zijn eigen proces door.  

 

Wist u dat juf Els heel veel ervaring heeft op het gebied van meertaligheid en zij de extra begeleiding verzorgd? 
Mocht u vragen hebben kunt u ten alle tijden terecht bij Christianne Haan, onze coördinator leerlingenzorg.  

 

Wij hebben veel zin om op de tweede studiedag verder met dit onderwerp aan de slag te gaan! 
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