
Maandag 14 t/m Maandag 14 t/m Maandag 14 t/m Maandag 14 t/m     

woensdag 23 aprilwoensdag 23 aprilwoensdag 23 aprilwoensdag 23 april    

Entreetoetsen groep 7 
 

Dinsdag 15 aprilDinsdag 15 aprilDinsdag 15 aprilDinsdag 15 april    

Praktisch verkeersexamen 

Groep 7 
 

Donderdag 17 aprilDonderdag 17 aprilDonderdag 17 aprilDonderdag 17 april    

Paasontbijt en Paasviering 
 

Vrijdag 17  aprilVrijdag 17  aprilVrijdag 17  aprilVrijdag 17  april    

Goede vrijdag 

Alle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrij    

Maandag 21 aprilMaandag 21 aprilMaandag 21 aprilMaandag 21 april    

Tweede paasdag 

Alle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrij    
 

Dinsdag 22 tot en met Dinsdag 22 tot en met Dinsdag 22 tot en met Dinsdag 22 tot en met 

vrijdag 25 aprilvrijdag 25 aprilvrijdag 25 aprilvrijdag 25 april    

Kamp groep 8 
 

Vrijdag 25 aprilVrijdag 25 aprilVrijdag 25 aprilVrijdag 25 april    

Voetbal groep 6 - groep 7 
 

Vrijdag 25 aprilVrijdag 25 aprilVrijdag 25 aprilVrijdag 25 april    

Koningspelen met ontbijt 
 

Maandag 28 april tot en Maandag 28 april tot en Maandag 28 april tot en Maandag 28 april tot en 

met vrijdag 9 meimet vrijdag 9 meimet vrijdag 9 meimet vrijdag 9 mei    

Meivakantie 
 

 

Agenda  

15 april 

Sponsorloop voor KIKA 

Pagina 1 

Vier leerlingen uit groep 8 hebben het 

initiatief genomen om een sponsorloop 

te organiseren voor een goed doel.  

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

hebben dit jaar al een actie voor het 

goede doel gedaan, namelijk ‘schaatsen 

voor water’.  

In overleg met juf Manon is daarom In overleg met juf Manon is daarom In overleg met juf Manon is daarom In overleg met juf Manon is daarom 

besloten om deze sponsorloop te besloten om deze sponsorloop te besloten om deze sponsorloop te besloten om deze sponsorloop te     

organiseren voor de leerlingen van de organiseren voor de leerlingen van de organiseren voor de leerlingen van de organiseren voor de leerlingen van de 

groepen 1 t/m 4.groepen 1 t/m 4.groepen 1 t/m 4.groepen 1 t/m 4.  

  

Luna, Esmay, Rens en Sander K. hebben 

als goed doel gekozen voor KIKA. Zij 

wisten door eerdere acties van het  

bestaan van KIKA (een organisatie die als 

doel heeft de genezingskans van  

kinderen met kanker te vergroten door 

middel van onderzoek) en vinden dit 

een goed en belangrijk doel. 

De sponsorloop zal plaats gaan vinden 

op vrijdag 6 juni. Het organiserend  

comité hoopt op veel publiek dat de 

lopers kan aanmoedigen. Houdt u ook 

uw agenda deze dag vanaf 11.15 uur 

vrij? 

Meer informatie over de sponsorloop 

ontvangt u na de meivakantie.  

Schooljaar 2013-2014  
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Jarigen in de vakantieJarigen in de vakantieJarigen in de vakantieJarigen in de vakantie    

(28 april t/m 11 mei)(28 april t/m 11 mei)(28 april t/m 11 mei)(28 april t/m 11 mei)    
    

Chaima El Faddali (11) 

Koen Versteeg (8) 

Jalesh Somai (8) 

We willen Maurits Spierenburg alvast van 

harte welkom heten. Maurits wordt  

24 april 4 jaar en start in groep 1/2a bij juf 

José en juf Karin. 

Voor Maurits is De Wilgen niet meer  

helemaal nieuw, want zijn grote zussen 

Isabel en Elena zitten al in groep 7 en in 

groep 3.  

We wensen Maurits een heel Cjne tijd toe 

bij ons op De Wilgen! 

Jarige volgende weekJarige volgende weekJarige volgende weekJarige volgende week    

(21 t/m 27 april)(21 t/m 27 april)(21 t/m 27 april)(21 t/m 27 april)    
    

Max de Laat (6) 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

(14 t/m 20 april)(14 t/m 20 april)(14 t/m 20 april)(14 t/m 20 april)    
    

Alisa Versteeg (6) 

Juf Karin Dekker 

Bij deze Willeke en Wil ontvangt u een 

tweede bijlage. Hierin kunt u lezen over 

de Mega Koningspelen van Sportservice 

Haarlemmermeer op vrijdag 25 april van 

15.30 - 17.00 uur in het Sportcomplex 

Koning Willem-Alexander. Deelname is 

bij vooraf inschrijven gratis. 

Het team van De Wilgen Het team van De Wilgen Het team van De Wilgen Het team van De Wilgen 

wenst iedereen een Cjn en wenst iedereen een Cjn en wenst iedereen een Cjn en wenst iedereen een Cjn en 

gezellig paasweekend!gezellig paasweekend!gezellig paasweekend!gezellig paasweekend!    



Koningspelen Kamp groep 8 

Schoolreis 

Vrijdag 25 april zullen wij op De Wilgen weer  

Koningspelen organiseren. Alle leerlingen zullen  

’s morgens met elkaar ontbijten op school. Wilt u Wilt u Wilt u Wilt u 

daarvoor op donderdag 24 april een bord, beker daarvoor op donderdag 24 april een bord, beker daarvoor op donderdag 24 april een bord, beker daarvoor op donderdag 24 april een bord, beker 

en bestek meegeven (graag in tasje met naam). en bestek meegeven (graag in tasje met naam). en bestek meegeven (graag in tasje met naam). en bestek meegeven (graag in tasje met naam).     

We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk     

leerlingen in het oranje naar school komen leerlingen in het oranje naar school komen leerlingen in het oranje naar school komen leerlingen in het oranje naar school komen 

(misschien past het shirt van vorig jaar nog?!).(misschien past het shirt van vorig jaar nog?!).(misschien past het shirt van vorig jaar nog?!).(misschien past het shirt van vorig jaar nog?!).    

Omdat we na het ontbijt en de gezamenlijke opening 

spelletjes gaan doen, vragen we om de leerlingen  

gemakkelijke kleding aan te geven en vooral in de 

onderbouw schoenen zonder veters! 

Omdat groep 6 en 7 deze dag ook zullen voetballen is 

het voor hen handig om sportschoenen aan te doen. 

We hopen met alle leerlingen er een gezellige We hopen met alle leerlingen er een gezellige We hopen met alle leerlingen er een gezellige We hopen met alle leerlingen er een gezellige 

ochtend van te maken!ochtend van te maken!ochtend van te maken!ochtend van te maken!    

Van dinsdag 22 april tot en met vrijdag 25 april zal 

groep 8 op kamp gaan. Zij verblijven deze dagen in 

het Radboudhuis in Santpoort onder begeleiding van 

de juGen: José, Simone, Karin, Wally en Manon. Dit  

betekent dat er deze week voor een aantal groepen 

andere juGen staan. Hieronder een overzicht van de 

wijzigingen: 

Woensdag 23 april Woensdag 23 april Woensdag 23 april Woensdag 23 april     groep 5/6   groep 5/6   groep 5/6   groep 5/6       juf Sabrinajuf Sabrinajuf Sabrinajuf Sabrina    

Donderdag 24 april Donderdag 24 april Donderdag 24 april Donderdag 24 april     groep 5/6    groep 5/6    groep 5/6    groep 5/6        juf Sabrinajuf Sabrinajuf Sabrinajuf Sabrina    

Vrijdag 25 april Vrijdag 25 april Vrijdag 25 april Vrijdag 25 april     groep 5/6 groep 5/6 groep 5/6 groep 5/6     juf Sabrinajuf Sabrinajuf Sabrinajuf Sabrina    

Vrijdag 25 april Vrijdag 25 april Vrijdag 25 april Vrijdag 25 april     groep  3/4  groep  3/4  groep  3/4  groep  3/4      juf Marjolijnjuf Marjolijnjuf Marjolijnjuf Marjolijn    

    

Omdat Manon ook meegaat op kamp, zal de Omdat Manon ook meegaat op kamp, zal de Omdat Manon ook meegaat op kamp, zal de Omdat Manon ook meegaat op kamp, zal de     

eerstvolgende Willeke en Wil pas uitkomen op eerstvolgende Willeke en Wil pas uitkomen op eerstvolgende Willeke en Wil pas uitkomen op eerstvolgende Willeke en Wil pas uitkomen op 

dinsdag 13 mei. dinsdag 13 mei. dinsdag 13 mei. dinsdag 13 mei.     

 

Hebben jullie ook al zo’n zin in het Hebben jullie ook al zo’n zin in het Hebben jullie ook al zo’n zin in het Hebben jullie ook al zo’n zin in het 

schoolreisje?schoolreisje?schoolreisje?schoolreisje?    

Op maandag 19 mei is het zover! 

Dit jaar gaan we met alle kinderen 

van De Wilgen naar Dierentuin Artis 

in Amsterdam. 

We verzamelen om 8.30 uur op het 

parkeerterrein bij Het Speelkasteel in 

Toolenburg, alwaar we om 8.45 uur 

zullen vertrekken.  

Om ongeveer 15.00 uur zullen we 

ook weer bij Het Speelkasteel terug-

komen. 

In de Willeke & Wil van dinsdag 13 

mei volgt verdere informatie. 

Vakantierooster 2014-2015 

Voor de vroegboekers hebben wij alvast het vakantierooster voor Voor de vroegboekers hebben wij alvast het vakantierooster voor Voor de vroegboekers hebben wij alvast het vakantierooster voor Voor de vroegboekers hebben wij alvast het vakantierooster voor 

het volgende schooljaar:het volgende schooljaar:het volgende schooljaar:het volgende schooljaar:    

Herfstvakantie maandag 13-10-2014 t/m vrijdag 17-10-2014 

Kerstvakantie maandag 22-12-2014 t/m vrijdag 02-01-2015 

Voorjaarsvakantie maandag 23-02-2015 t/m vrijdag 27-02-2015 

Pasen vrijdag 03-04-2015 en maandag 06-04-2015 

Koningsdag maandag 27 april 2015 

Meivakantie maandag 04-05-2015 t/m vrijdag 15-05-2014 

 (hierin vallen ook de Hemelvaartdagen) 

Pinksteren maandag 26-05-2015 t/m woensdag 28-05-2015 

 (hierin valt ook de personeelsdag) 

Zomervakantie maandag 06-07-2015 t/m vrijdag 14-08-2015 

Maandag 26 mei zal de tweede thema Maandag 26 mei zal de tweede thema Maandag 26 mei zal de tweede thema Maandag 26 mei zal de tweede thema 

ouderavond van dit  jaar plaatsvinden. ouderavond van dit  jaar plaatsvinden. ouderavond van dit  jaar plaatsvinden. ouderavond van dit  jaar plaatsvinden. 

De avond start om 19.30 uur met de  

inloop met koJe en thee. 

 

We hebben dit jaar twee interessante 

onderwerpen, waarover u meer kunt  

lezen in de uitnodiging die u na de  

meivakantie zal ontvangen. 

 

Traditiegetrouw zullen we deze avond 

rond 21.15 uur afsluiten met een hapje en 

een drankje. We hopen dat veel ouders We hopen dat veel ouders We hopen dat veel ouders We hopen dat veel ouders 

deze avond bij kunnen wonen, dus zet deze avond bij kunnen wonen, dus zet deze avond bij kunnen wonen, dus zet deze avond bij kunnen wonen, dus zet 

‘m alvast in de agenda!‘m alvast in de agenda!‘m alvast in de agenda!‘m alvast in de agenda!    

Pasen 

Aanstaande donderdag vieren we op 

school Pasen. We starten met het 

paasontbijt.  

Wilt u daarvoor op woensdag 16 april Wilt u daarvoor op woensdag 16 april Wilt u daarvoor op woensdag 16 april Wilt u daarvoor op woensdag 16 april 

een bord, beker en bestek meegeven. een bord, beker en bestek meegeven. een bord, beker en bestek meegeven. een bord, beker en bestek meegeven.     

Na het paasontbijt vindt in de aula de 

paasviering plaats. Het thema komt van-

uit Trefwoord: ‘vasthouden en loslaten’. 

De viering zal voor en door de leerlingen 

gemaakt worden. Voor deze dag  

hebben de leerlingen wel net als anders 

hun tussendoortje én lunch nodig! 


