
 

Dinsdag 18 novemberDinsdag 18 novemberDinsdag 18 novemberDinsdag 18 november    

OR en MR vergadering 

 

Donderdag 20 november Donderdag 20 november Donderdag 20 november Donderdag 20 november 

en dinsdag 25 november en dinsdag 25 november en dinsdag 25 november en dinsdag 25 november     

Gespreksavonden 
    

Vrijdag 21 novemberVrijdag 21 novemberVrijdag 21 novemberVrijdag 21 november    

Manon opleiding 

(afwezig) 

Maandag 24 novemberMaandag 24 novemberMaandag 24 novemberMaandag 24 november    

Schoen zetten  

Groepen 1 t/m 4 om  

18.20 uur op school 

 

Woensdag 26 novemberWoensdag 26 novemberWoensdag 26 novemberWoensdag 26 november    

Manon opleiding 

(afwezig) 
 

Vrijdag 28 novemberVrijdag 28 novemberVrijdag 28 novemberVrijdag 28 november    

Speelgoedochtend  

Groepen 1/2 en 3 
 

Dinsdag 2 decemberDinsdag 2 decemberDinsdag 2 decemberDinsdag 2 december    

Volgende W&W  
 

Vrijdag 5 decemberVrijdag 5 decemberVrijdag 5 decemberVrijdag 5 december    

Sinterklaasfeest op school 

 

Agenda  

18 november 

Sinterklaasfeest 
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Gelukkig is Sinterklaas ook dit jaar weer 

met een heleboel Pieten aangekomen 

in Nederland. 

Ook De Wilgen is al helemaal in Sinter-

klaassfeer, dankzij de hulp van heel veel 

versierouders: dank jullie wel hiervoor!dank jullie wel hiervoor!dank jullie wel hiervoor!dank jullie wel hiervoor!    

Wij hebben inmiddels al vernomen dat 

op maandag 24 november maandag 24 november maandag 24 november maandag 24 november alle  

leerlingen van De Wilgen hun schoen 

mogen zetten op school. Voor de  

kinderen van groep 1 tot en met 4 is dat 

dit jaar wel heel speciaal. Zij mogen vóór 

het slapen gaan, in pyjama, in pyjama, in pyjama, in pyjama, op school 

hun schoen komen zetten. 

 

De deur van de school gaat om 18.20 

uur open,  zodat we van 18.30 uur tot 

18.45 uur samen Sinterklaasliedjes  

kunnen zingen en naar een verhaaltje 

kunnen luisteren. 

En dan maar hopen dat Sinterklaas de 

schoenen ’s nachts komt vullen. 

Natuurlijk komt Sinterklaas op vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag 

5 december5 december5 december5 december ook De Wilgen bezoeken 

en is de Sinterklaascommissie druk  

bezig om er ook dit jaar weer een heel 

gezellig feest van te maken. 

In de volgende Willeke & Wil van  

2 december ontvangt u meer  

informatie over deze speciale dag. 
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Welkom 

Op 20 november wordt Luna Valerio Borsari 4 jaar. 

Dit betekent dat zij vanaf die week ook bij ons op 

De Wilgen naar school komt. Luna start in groep 

1/2b bij juf Miranda en juf Kitty. Wij wensen Luna 

en haar ouders een heel =jne tijd op De Wilgen! 

Jarige volgende weekJarige volgende weekJarige volgende weekJarige volgende week    

24 t/m 30 november24 t/m 30 november24 t/m 30 november24 t/m 30 november    
    

Esmee van der Ham (5) 

 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

17 t/m 23 november17 t/m 23 november17 t/m 23 november17 t/m 23 november    
    

Kevin ’t Hart (11) 

Cheryl Spaargaren (9) 

 

Juf Denise 

 

Angstig is iedereen wel eens, zowel jong als oud. 

Op www.ggdkennemerland.nl/media/30423/

Iedereen-is-wel-eens-bang.pdf  kunt u lezen hoe 

u angst bij kinderen kunt herkennen en bij welke 

leeftijden u welke angsten kunt verwachten. Ook 

leest u hoe u uw kind kunt helpen en wat u beter 

wel en niet kunt doen. 
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Studie Manon 

Nu ik alweer bijna 4 jaar als directeur aan het 

werk ben op De Wilgen en ik ook mijn  

opleiding tot schoolleider alweer ruim 2 jaar 

geleden heb afgerond, wil ik heel graag mijn 

expertise op het gebied van leiderschap  

verder uitbouwen en onderbouwen met 

scholing. Ik zal daarom dit jaar de opleiding 

‘Op weg naar excellent leiderschap’ gaan 

volgen. Deze wordt gegeven door de AVS, 

de Algemene Vereniging van Schoolleiders. 

De opleiding is in totaal 9 dagen, waarop ik 

dan afwezig zal zijn. Deze data vindt u terug 

in de agenda van de Willeke en Wil. 

Het thema van Trefwoord voor de  

komende drie weken is: Een voorbeeld.Een voorbeeld.Een voorbeeld.Een voorbeeld.    

Kinderen hebben voorbeelden nodig om 

zich te ontwikkelen. Personen aan wie ze 

zich kunnen optrekken, aan wie ze zich  

kunnen spiegelen.  

Voorbeeldpersonen laten zien hoe je iets 

kunt aanpakken, hoe je dat zelf kunt doen. 

Ook zal aan bod komen dat je ook met  

voorbeeld=guren kritisch om moet blijven 

gaan; is het wel het goede voorbeeld?! 

Trefwoord 

Schoolbasketbaltoernooi 

Het is zover, ook dit jaar wordt het schoolbasketbaltoernooi weer 

gehouden. Wij hopen uiteraard op veel enthousiaste leerlingen 

van De Wilgen die mee willen doen.  

 

DOE JIJ OOK MEE?DOE JIJ OOK MEE?DOE JIJ OOK MEE?DOE JIJ OOK MEE?     

 
Het basketbaltoernooi (dat mede georganiseerd wordt door 

meester Ricardo, die zelf basketbalt) wordt gehouden in de  

sporthal van het Spectrum te Hoofddorp. 

Het toernooi wordt gehouden op maandag 22 december en maandag 22 december en maandag 22 december en maandag 22 december en 

dinsdag 23 december 2014.dinsdag 23 december 2014.dinsdag 23 december 2014.dinsdag 23 december 2014. 

Alle kinderen uit groep 6 t/m 8groep 6 t/m 8groep 6 t/m 8groep 6 t/m 8 kunnen deelnemen.  

Een team bestaat uit minimaal 7 spelers. Dit kunnen jongens, 

meisjes en gemixte teams zijn. 
 

Hoe kun je je aanmelden?Hoe kun je je aanmelden?Hoe kun je je aanmelden?Hoe kun je je aanmelden?    

Via de inschrijfmodule op de website onder het kopje ’inschrijven’   

uiterlijk aanstaande vrijdag 21 november. vrijdag 21 november. vrijdag 21 november. vrijdag 21 november.     

Je krijgt sportkleding van school. Dat moet je direct na de  

wedstrijden inleveren bij de begeleider.  

Extra training!Extra training!Extra training!Extra training!    

Leerlingen die zich inschrijven krijgen onder leiding van juf  

Femke onder schooltijd een uur extra training! 

Heb je nog vragen?Heb je nog vragen?Heb je nog vragen?Heb je nog vragen?    

Wil je nog meer weten over het basketbaltoernooi, dan kun je 

terecht bij Juf Simone of Linda  (moeder van Nick groep 4 en  

Jimmy groep 8) 

 

Oproep voor sportieve hulpouders.Oproep voor sportieve hulpouders.Oproep voor sportieve hulpouders.Oproep voor sportieve hulpouders.    

Er zijn, zoals bij iedere buitenschoolse sport activiteit, ouders  

nodig die een groepje kinderen begeleiden en aanmoedigen. 

Ook daarvoor kunt u zich opgeven door middel van de link. 

Graag uiterlijk vrijdag 21 november aanmelden.vrijdag 21 november aanmelden.vrijdag 21 november aanmelden.vrijdag 21 november aanmelden. 

Zijn er niet voldoende begeleiders, dan kunnen de kinderen  

helaas niet meedoen. 

Mailcontacten 

Alle teamleden van De Wilgen hebben een 

eigen schoolmailadres. In de schoolgids (zie 

website) vindt u van alle teamleden de  

mailadressen. Van de groepsleerkrachten 

vindt u deze mailadressen tevens op de 

groepspagina van de betreJende groep op 

de website.  

Als team vinden wij communicatie via de 

mail erg handig. Vooral als het gaat om 

praktische vragen, communicatie omtrent 

huiswerk, maken van een afspraak of een 

vraag over een activiteit in de groep.  

 

Voor zorgen, vragen over voortgang in de 

groep en allerlei andere zaken die 

‘gevoeliger’ van aard zijn, vragen we u graag 

om dit in een persoonlijk gesprek met ons 

te delen. De ervaring leert dat een  

aanpassing of oplossing dan veel sneller 

samen wordt gevonden! 


