
Maandag 16 t/m Maandag 16 t/m Maandag 16 t/m Maandag 16 t/m     

donderdag 19 junidonderdag 19 junidonderdag 19 junidonderdag 19 juni    

Avondvierdaagse 
 

Vrijdag 20 juniVrijdag 20 juniVrijdag 20 juniVrijdag 20 juni    

Kennismaking op VO 

Groep 8 

    

Dinsdag 24 en Dinsdag 24 en Dinsdag 24 en Dinsdag 24 en     

donderdag 26  junidonderdag 26  junidonderdag 26  junidonderdag 26  juni    

Gespreksavonden 
 

Dinsdag 24 juniDinsdag 24 juniDinsdag 24 juniDinsdag 24 juni    

Volgende Willeke en Wil 

 

Vrijdag 27 juniVrijdag 27 juniVrijdag 27 juniVrijdag 27 juni    

Speelgoedochtend gr. 1/2 

    

Vrijdag 27 juniVrijdag 27 juniVrijdag 27 juniVrijdag 27 juni    

Bedankochtend ouders 

Agenda  

17 juni 

Kanjertraining op De Wilgen 

Pagina 1 

Op De Wilgen vinden we het heel  

belangrijk dat iedereen met plezier naar 

school gaat. Daarvoor is het belangrijk 

dat er een prettig en veilig klimaat is op 

school. Vanuit het ouder- en leerling-

tevredenheidonderzoek kwam naar  

voren dat we als De Wilgen een goede 

score hebben op het algemene klimaat. 

Wel zagen we een kleine achteruitgang 

ten opzichte van de onderzoeken uit 

2011. Daarnaast is onze methode voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Goed 

gedaan’ inmiddels verouderd. 

De combinatie van deze twee factoren,  

tezamen met het feit dat de overheid 

alle scholen in 2015 verplicht te werken 

met een goedgekeurd antipest-

programma, is voor ons de aanleiding 

geweest om een aantal nieuwe  

programma’s voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling te bekijken. Uiteindelijk 

hebben we gekozen voor de  

Kanjertraining. De Kanjertraining  

bevordert op een e3ectieve wijze een 

veilig klimaat waarin leerlingen  

respectvol met elkaar omgaan. 

Om de Kanjertraining te mogen geven 

zullen alle teamleden volgend school-

jaar een opleiding volgen. Zij zijn  

daarna gecerti5ceerd om de lessen op 

school aan te bieden. 

 

Om de e3ecten van de Kanjertraining 

zo optimaal mogelijk te krijgen, heb-

ben we ook u als ouders hard nodig. 

Ook de Kanjertraining is namelijk iets 

dat we als ouders, leerlingen en school 

samen moeten doen. 

Er zal daarom een ouderavond georga-

niseerd worden waarin de trainer van 

de kanjertraining u informatie zal  

geven over uw rol in het geheel. 

We hopen deze avond alle ouders te 

mogen ontmoeten. Zet daarom de 

datum alvast in uw agenda! 

Dinsdagavond 21 oktober 2014Dinsdagavond 21 oktober 2014Dinsdagavond 21 oktober 2014Dinsdagavond 21 oktober 2014    
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Bag2School heeft met 910 kilo weer 

273 euro opgeleverd om de school te 

verfraaien. 

Iedereen hartelijk dank voor het Iedereen hartelijk dank voor het Iedereen hartelijk dank voor het Iedereen hartelijk dank voor het 

aanleveren van de gevulde zakken!aanleveren van de gevulde zakken!aanleveren van de gevulde zakken!aanleveren van de gevulde zakken!    

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

(16 juni t/m 22 juni)(16 juni t/m 22 juni)(16 juni t/m 22 juni)(16 juni t/m 22 juni)    
    

Sander Bakker (12) 

Esmay Da Silva Chaveiro (12) 

Pepijn Deen (6) 

Laszlo Gouveia Pereira (5) 

Noa Haimovich (11) 

Felice Bouwer (5) 

BedankochtendBedankochtendBedankochtendBedankochtend     

Vrijdag 27 juni hebben we onze al  

bijna traditionele vlaaienochtend om 

alle ouders die ons dit schooljaar de 

helpende hand hebben toegestoken 

te bedanken.  

Wilt u alvast een plekje vrijhouden Wilt u alvast een plekje vrijhouden Wilt u alvast een plekje vrijhouden Wilt u alvast een plekje vrijhouden 

in uw agenda van 11.30 in uw agenda van 11.30 in uw agenda van 11.30 in uw agenda van 11.30 ----    12.15 uur.12.15 uur.12.15 uur.12.15 uur.    

De oDciële uitnodiging volgt! 

 

Ook aan het eind van dit 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 vele handen We vragen dan ook vele handen We vragen dan ook vele handen We vragen dan ook vele handen 

die ons willen helpen om op die ons willen helpen om op die ons willen helpen om op die ons willen helpen om op 

woensdagmiddag 2 juli van woensdagmiddag 2 juli van woensdagmiddag 2 juli van woensdagmiddag 2 juli van     

13.00 13.00 13.00 13.00 ----    14.30 uur de klassen 14.30 uur de klassen 14.30 uur de klassen 14.30 uur de klassen 

schoon te maken.schoon te maken.schoon te maken.schoon te maken.    

Zet u uw naam op de intekenlijst bij 

de klassendeur?! Een mailtje naar de 

leerkracht kan natuurlijk ook. 

Het is 5jn als u zelf een emmer en 

wat sopdoeken mee wilt nemen. 

Alvast heel hartelijk dank!Alvast heel hartelijk dank!Alvast heel hartelijk dank!Alvast heel hartelijk dank!    



Van de verkeerscommissie 

Wat zijn we trots op alle leerlingen van De Wilgen. We zijn trots op de 

leerlingen van de groepen 1 t/m 4. Onvermoeid renden ze 20 minuten 

lang rondjes om geld op te halen voor KIKA. We zijn trots op de  

leerlingen van groep 5/6. Zij stimuleerden ‘de kleintjes’ om door te  

blijven lopen door zelf mee te gaan rennen. We zijn trots op de  

leerlingen van groep 7. Zij zorgden ervoor dat de lopers tussendoor  

water konden drinken. Trots zijn we op de leerlingen van groep 8. Zij 

zorgden ervoor dat alles in de organisatie goed liep; veld opbouwen, 

muziekinstallatie gereed maken, limonade schenken, koDe verzorgen, 

stempelkaarten aftekenen en nog veel meer. Trots zijn we op Luna,  

Esmay, Rens en Sander. Zij namen het initiatief en regelden alles voor 

deze grote dag. Dankbaar zijn wij voor de sponsoren. Zij brachten met 

elkaar ruim 2900 euro op. Het exacte bedrag wordt nog voor de zomer-

vakantie bekend gemaakt als alle leerlingen hun sponsorgeld hebben 

opgehaald en hebben ingeleverd.  

Het verzoek is dan ook om dit uiterlijk vrijdag 20 juni in te leveren.Het verzoek is dan ook om dit uiterlijk vrijdag 20 juni in te leveren.Het verzoek is dan ook om dit uiterlijk vrijdag 20 juni in te leveren.Het verzoek is dan ook om dit uiterlijk vrijdag 20 juni in te leveren.    

Ruim 2900 euro voor KIKA TSO info 

De laatste weken van het schooljaar 

2013-2014 zijn aangebroken.  

  

Achter de schermen wordt al druk 

gewerkt aan het volgende schooljaar. 

Dit geldt ook voor de organisatie van 

de Tussenschoolse Opvang (TSO). 

Enige weken geleden heeft u een 

inschrij3ormulier meegekregen, om 

aan te geven of u bereid bent om 

volgend schooljaar pleinwacht mee 

te draaien op De Wilgen.  

Hoewel het nog geen 20 juni 2014 is 

(de uiterste inleverdatum), wil ik u 

eraan herinneren, het formulier z.s.m. 

in te leveren bij de juf, zodat ik de 

indeling kan maken en deze voor de 

vakantie aan de kinderen kan  

meegeven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fred Rijns 

coördinator TSO De Wilgen 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Het voorjaar is bijna voorbij, de zomer komt eraan.  

De meeste kinderen komen op de 5ets naar school, anderen komen lopend en een handje vol ouders brengt 

hun kinderen met de auto naar school. Wat zou het toch mooi zijn, als die paar kinderen die worden gebracht 

met de auto ook op de 5ets of lopend komen. Maar helaas, dat is niet voor iedereen een mogelijkheid. Wel wil-

len wij deze ouders die hun kinderen met de auto komen brengen een compliment geven. Ze zetten hun auto 

netjes in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de school, zodat kinderen die op de 5ets komen 

daar omheen moeten slalommen. 

 

Van een aantal ouders kreeg de verkeerscommissie de opmerking, dat er niet voldoende 5etsenrekken zouden 

zijn, zodat alle kinderen hun 5ets in het 5etsenrek zou kunnen zetten. We zijn dat direct gaan uitzoeken. 

Wat blijkt; samen met de kinderen komen een hoop ouders mee op de 5ets. Echter, deze ouders zetten hun 

5ets ook in de 5etsenrekken. Begrijpelijk, maar niet handig, want nu kunnen de kinderen hun 5ets niet meer 

kwijt.  

 

Het verzoek aan de sportieve ouders; zet uw 5ets voortaan tegen of voor het hek t.h.v. de zandbak. Dit kan  

zowel binnen als buiten het hek. Ook aan de overkant bij het grasveld kunnen een aantal 5etsen gezet worden. 

Vergeet ze vooral niet op slot te zetten, want u zult niet de eerste zijn die 5etsend naar school komt en lopend 

naar de volgende afspraak moet. Op deze manier ontstaat er voldoende ruimte voor de 5etsen van de  

leerlingen. 

 

De verkeerscommissie van De Wilgen 


