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Inschrijven gespreksmomenten  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op vrijdag 17 november en woensdag 22 november zijn de voortgangsgesprek-
ken. Het inschrijven van de voortgangsgesprekken gebeurt middels de website 
per groep. Hieronder vindt u de link van elke groep. Het inschrijven voor de rap-
portgesprekken zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 10 november vanaf 13.00u. 

U heeft hiervoor nodig: de link van de website en de inloggegevens (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 gegevens niet meer hebben, dan kunt u deze opvragen bij de leer-
kracht. 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 melden. 

Link per groep: 

Wij wensen de volgende leer-
lingen een hele fijne tijd op De 
Wilgen 
 

 

Aleena Ahmed gr 1/2 c 

Ariella Ajiduah gr 4/5 

Rosalie Breepoel gr 1/2 b 

Noah Lapuz gr 1/2 b 

Nova Kleverlaan 1/2 c 

Jarigen in de periode van: 

9 november t/m 23 november 

Thijmen gr 1/2 c 

Bryan gr 6/7 

Quinta gr 5 

Olivia gr 3 

Stanley 6/7 

Liza gr 1/2 c 

Lucas gr 1/2 b 

Luna gr 4 

Tara gr 1/2 a 

Juf Sylvia gr 8 

Juf Ilona gr 1/2c 

 

Groep 1/2 a 

http://groep12a.pbworks.com/ 

Groep 4/5 

http://groep45.pbworks.com/ 

Groep 1/2 b 

http://groep12b.pbworks.com/ 

Groep 5 

http://groep5.pbworks.com/ 

Groep 1/2 c 

http://groep12c.pbworks.com/ 

Groep 6/7 

http://groep67.pbworks.com/ 

Groep 3 

http://groep3.pbworks.com/ 

Groep 8 

http://wilgengroep8.pbworks.com/ 

Groep 4 

http://wilgengroep4.pbworks.com/  
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De ‘komt dat zien’ op vrijdag 13 oktober van de groepen 1-2b, 3 
en 4/5, was een monsterlijk succes! Op deze vrijdag de 13de 
kwamen er heksen voorbij uit groep 1-2b. Deze heksen konden 
toveren met kleuren! De hele regenboog werd op het podium 
gemaakt.  

Ook in groep 3 bleken heksen te zitten. Deze heksen 
probeerden een soepje te maken, maar dat ging even helemaal 
mis! Door het soepje werden de heksen allemaal weggetoverd!  
Gelukkig, aan het eind van het liedje, waren alle heksen weer 
terug getoverd.  

Wie kent de Gruffalo? Eigenlijk kan je beter vragen wie niet. 
Groep 3 en een paar kinderen uit groep 4/5 hebben  
samen het verhaal van de Gruffalo nagespeeld en heel mooi 
gezongen.  

Groep 4/5 had een gruwelijk enge modeshow weg gegeven. En 
samen met alle kinderen is er gedanst op het liedje 
Gruwelijk Eng van Kinderen voor Kinderen. Deze  
spetterende afsluiter was ook gelijk het einde van de 
kinderboeken week.  
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Komt dat zien 13 oktober 

Zoals u misschien heeft gezien, zijn er in alle lokalen 
nieuwe computers geplaatst. Alle leerlingcomputers in 
de klas zijn vervangen en degene die nog goed werkten 
zijn naar het computer eiland verplaatst.  
 
Helaas kunnen de kinderen nu 
nog even geen gebruik maken 
van de computers in de klas. 
Dit komt omdat wij naar een 
nieuwe aanbieder gaan. Onze huidige aanbieder is Heu-
tink en op 27 en 28 november gaan we over naar een 
nieuwe aanbieder: de Rolf groep. Die overstap zal 2 
dagen duren en is wel even een klusje. We hopen daar-
na dat alle kinderen weer goed op de computers kun-
nen werken.  
 

Tot die tijd kunnen de kinderen 
gebruik maken van de kleine lap-
topjes.  

Wist u al dat we binnenkort 47 
van deze laptops erbij krijgen?!!! 

In de ouderkalender ontbreekt nog een datum: 
vrijdag 25 mei zal er weer een KDZ voorstelling 
zijn voor de groepen 3,4 en 4/5. Zet u deze 
datum in de agenda? 

Komt dat Zien  

gr 3, 4, 4/5 
Nieuwe computers 

KDZ a.s vrijdag 10 nov 

Vrijdag 10 november vindt de volgende 

Komt Dat Zien plaats.  

In deze voorstelling zullen de leerlingen van de 
groepen 1/2a, 5 en 6/7 optreden. 

De deur van het theater (aula) gaat om 11.00 
uur open en om 11.15 uur begint de  

voorstelling.  

U bent van  

harte welkom  

bij deze  

voorstelling.  
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U zult misschien wel denken: nù al het eerste Sinterklaasjournaal in de Willeke en Wil? Sinterklaas komt dit 
jaar toch pas op zaterdag 18 november aan in Nederland?  
Dat is ook zo maar op De Wilgen zijn we al druk bezig met de organisatie van het komende Sinterklaasfeest.  
 
Om de school in Sinterklaassfeer te brengen, is er dit jaar op maandag 20 november van 8.30 tot 10.30 uur 
een versierochtend in plaats van een versiermiddag! Onder leiding van ouders van de Ouderraad wordt de 
aula, de onder- en bovenbouwhal weer gezellig versierd. Helpt u ook mee? We kunnen uw hulp goed gebrui-
ken! U kunt zich opgeven door uw naam in te vullen op de intekenlijst bij de deur van de klas. 
 
Via betrouwbare bron hebben we inmiddels vernomen dat alle leerlingen op dinsdag 21 november hun 
schoen mogen zetten op school. Alle leerlingen mogen die dag een schoen, mee naar school brengen. 
 
Heeft uw zoon of dochter een allergie en zijn wij daar nog niet van op de hoogte? Wij horen dat graag van u, 
dan kunnen we er met de decemberlekkernijen rekening mee houden.   

Vanaf maandag 13 november volgen we met de groepen 1 tot en met 4 het Sinterklaasjournaal. 

 

In de Willeke en Wil van 23 november vindt u het Sinterklaasjournaal 2 waarin u meer informatie kunt vinden 

over het Sinterklaasfeest op De Wilgen. 

 

Wij wensen iedereen alvast een gezellige en fijne Sinterklaastijd toe! 

Sinterklaasjournaal 1 

GGD Flits 

Hoofdluis 

Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. Geen reden om in paniek te raken 
maar wel om het goed aan te pakken. Er bestaat nog steeds veel onwetendheid over de oorzaak en behande-
ling van hoofdluis. Op onze website www.ggdkennemerland.nl/hoofdluis vindt u heel veel nuttige informatie 
over hoofdluis. Bekijk hier een filmpje 

Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken bij de 
jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. De jeugdverpleegkundige kan met u meeden-
ken en adviseren over het bestrijden van de hoofdluis.  

Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00 uur 

Wist u dat….. 

we op De Wilgen Luisvrij zijn! 

Met dank aan de luizenpluis hulp die dit altijd in de week na een vakantie controleren.                                                

http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/hoofdluis.aspx
http://www.groterworden.nl/0-2-jaar/hoofdluis/

