
 

Woensdag 24 septemberWoensdag 24 septemberWoensdag 24 septemberWoensdag 24 september    

Manon afwezig (congres) 
 

Donderdag 25 en Donderdag 25 en Donderdag 25 en Donderdag 25 en     

dinsdag 30 septemberdinsdag 30 septemberdinsdag 30 septemberdinsdag 30 september    

Screening logopedist  

Groep 2 
 

Vrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 september    

Speelgoedochtend 1/2/3 
 

Vrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 septemberVrijdag 26 september    

Tweede Kanjertraining 

team 13.00 - 20.00 uur 
 

Dinsdag 30 septemberDinsdag 30 septemberDinsdag 30 septemberDinsdag 30 september    

Museumbezoek Cruquius 

Groep 6 
 

Woensdag 1  oktoberWoensdag 1  oktoberWoensdag 1  oktoberWoensdag 1  oktober    

Start Kinderboekenweek 

Opening bibliotheekOpening bibliotheekOpening bibliotheekOpening bibliotheek    
 

Woensdag 1 oktoberWoensdag 1 oktoberWoensdag 1 oktoberWoensdag 1 oktober    

Herfsttocht groep 1/2a 
 

Woensdag 1 oktober en Woensdag 1 oktober en Woensdag 1 oktober en Woensdag 1 oktober en     

donderdag 2 oktoberdonderdag 2 oktoberdonderdag 2 oktoberdonderdag 2 oktober    

Dansworkshops in het  

kader van de Boekenweek 
 

Vrijdag 3 oktoberVrijdag 3 oktoberVrijdag 3 oktoberVrijdag 3 oktober    

Komt Dat Zien  

groepen 1/2a, 3/4 en 7/8 
 

Dinsdag 7 oktoberDinsdag 7 oktoberDinsdag 7 oktoberDinsdag 7 oktober    

Volgende W&W  
 

Woensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktober    

Herfsttocht groep 1/2b 
 

Woensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktoberWoensdag 8 oktober    

BoekenmarktBoekenmarktBoekenmarktBoekenmarkt    

12.15 - 13.15 uur 

Agenda  

23 september 

Kinderboekenweek op De Wilgen 
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Op woensdag 1 oktober gaat de Kinder-

boekenweek 2014 met als thema FEEST 

van start. Bij ons op De Wilgen zal het 

ook direct starten met groot feest, want 

deze ochtend zal de nieuwe bibliotheek 

o9cieel geopend worden. 

Dezelfde dag en donderdag 2 oktober 

zullen er voor alle groepen dans-

workshops zijn in het kader van de  

Kinderboekenweek. 

 

Op woensdag 8 oktober is er een  

boekenmarkt. Op deze boekenmarkt 

staat ook een stand met boeken die de 

ouderraad namens boekhandel Stevens 

voor € 5,- mag verkopen. De boeken zijn 

licht beschadigd maar prima te lezen. 

Van een percentage van deze op-

brengst mag de school nieuwe informa-

tieboeken kopen bij de boekhandel.  

Daarnaast is de boekenmarkt vóór én 

dóór ouders. U kunt daarom ook zelf 

uw boeken verkopen. Geef u op bij 

Masja Diehl (masja.diehl@gmail.com) 

en we zorgen dat er een stand voor u 

gereserveerd is. Geen tijd of zin om zelf 

boeken te verkopen? De ouderraad 

verkoopt ze graag namens u. De op-

brengst komt dan ten goede aan de 

bibliotheek van de school. 

 

Maar boeken kopen blijft natuurlijk ook 

super leuk dus op zoek naar dat ene 

boek... het kan zomaar zijn dat het op 

de boekenmarkt verkocht wordt. 

    

Kom dus allemaal op 8 oktober om Kom dus allemaal op 8 oktober om Kom dus allemaal op 8 oktober om Kom dus allemaal op 8 oktober om 

12.15 uur een kijkje nemen op de 12.15 uur een kijkje nemen op de 12.15 uur een kijkje nemen op de 12.15 uur een kijkje nemen op de 

boekenmarkt.boekenmarkt.boekenmarkt.boekenmarkt.    

Schooljaar 2014-2015  

Nummer 4, 23 september 2014 

Welkom 

We zijn heel blij dat de instroom op De Wilgen 

zo goed gaat. Zitten er in groep 3 nog maar 13 

leerlingen, onze huidige groep 2 heeft op dit onze huidige groep 2 heeft op dit onze huidige groep 2 heeft op dit onze huidige groep 2 heeft op dit 

moment al 25 leerlingen!moment al 25 leerlingen!moment al 25 leerlingen!moment al 25 leerlingen!    

Ook dit schooljaar stromen er weer veel nieuwe 

leerlingen in. 

Vandaag een hartelijk welkom aan Doris de Laat 

(zusje van Max uit groep 3) en Anvi Verma. Zij 

worden volgende week allebei 4 jaar en zullen 

dan starten in groep 1/2b. Wij wensen jullie en 

jullie ouders een Ejne tijd bij ons op De Wilgen! 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

29 september t/m 5 oktober29 september t/m 5 oktober29 september t/m 5 oktober29 september t/m 5 oktober    
    

Teska Florentinus (5) 

Didi Krasteva (6) 

Savina Mikhael Isho (11) 

Guus van Bemmelen (12) 

Cheri Ann Chin (8) 

Jarige deze weekJarige deze weekJarige deze weekJarige deze week    

22 t/m 28 september22 t/m 28 september22 t/m 28 september22 t/m 28 september    
    

Juf Annette 

Vrijdag 3 oktober vindt weer de eerste Komt 

Dat Zien voorstelling plaats van dit schooljaar 

met als thema FEEST. De groepen 1/2a, 3/4 en 

7/8 zullen een mooie voorstelling aan u  

presenteren. De zaal gaat open om 11.00 uur. 

Om 11.15 uur start de voorstelling. Komt allen! 

Gevonden op het schoolplein: 

Twee mobiele telefoons. 

Telefoon 1 is een samsung 

Telefoon 2 is een I-phone 

Mist u uw telefoon?Mist u uw telefoon?Mist u uw telefoon?Mist u uw telefoon?    

Kom langs bij Manon 
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Bag2School 

Ondanks het nog mooie weer komt de herfst met rasse schreden 

dichterbij. Tijd dus om om te schakelen naar de winter garderobe. 

Wat pas ik nog wel, wat is nog leuk en wat kan weg zijn waar-

schijnlijk de vragen die u zich zal stellen.  

Kleding en aanverwante artikelen die u over heeft kunt u van-Kleding en aanverwante artikelen die u over heeft kunt u van-Kleding en aanverwante artikelen die u over heeft kunt u van-Kleding en aanverwante artikelen die u over heeft kunt u van-

af maandag 6 oktober tot en met donderdag 30 oktober inle-af maandag 6 oktober tot en met donderdag 30 oktober inle-af maandag 6 oktober tot en met donderdag 30 oktober inle-af maandag 6 oktober tot en met donderdag 30 oktober inle-

veren op school. veren op school. veren op school. veren op school.     

De kleding wordt opgehaald door de organisatie Bag2School die 

ervoor zorgt dat de kleding een tweede leven krijgt. Van iedere 

kilo ingezamelde kleding gaat € 0,30 naar school. Samen met de 

opbrengst van oktober zal het geld worden besteed aan bakken 

die onder de kapstokken komen om tassen in te zetten. 

 

Dus breng uw kleding, linnengoed, schoenen, tassen en gordij-

nen naar school en leg ze op het podium in de aula. De ouder-

raad zorgt ervoor dat alle zakken opgehaald worden. 

Trefwoord is de naam van de methode die wij op De Wilgen gebruiken om ons levensbeschouwelijk onderwijs 

vorm te geven. Elke groep start ‘s morgens met Trefwoord. Aan de hand van de kalenderplaat op het digibord 

wordt de les gestart. Door middel van tweewekelijkse thema’s komen er tal van onderwerpen aan bod. Deze on-

derwerpen worden vaak ingeleid door een Bijbelverhaal. Naast Bijbelverhalen worden er liedjes gezongen, ge-

dichten voorgedragen, gedachten uitgewisseld en verhalen verteld. 

Het thema in de eerste weken was ‘De Verhalenboom’. In dit thema werden kinderen gevoelig gemaakt voor de 

diepgang en betekenis van verhalen als dragers van levensbeschouwing. Daarbij werden kinderen ook uitgeno-

digd om van hun eigen levenservaringen een verhaal te maken. 

 

Het thema waar op dit moment aan gewerkt wordt is ‘Discipline’. Een woord dat veel kinderen nog helemaal niet 

kennen, maar ze weten wel zeker waar het woord voor staat; de eigenschap dat je steeds doet wat moet, ook al 

heb je er geen zin in. Discipline is niet gemakkelijk en niet vanzelfsprekend, maar heeft wel degelijk zin. Het helpt 

mee aan een Ejne leefomgeving en een betrouwbare gemeenschap. Het kan je op vele manieren helpen om een 

sterk en zelfbewust mens te worden.  

Bent u benieuwd wat er in deze lessen allemaal aan bod komt? Vraag er eens naar bij uw kind en ga met elkaar in 

gesprek over de thema’s van Trefwoord! 

Trefwoord 

Open ochtend
Woensdag 8 oktober

9.00 – 11.30 uur

•Rondleiding door de school
•Kijkje in alle groepen
•Sfeer proeven
•Leerlingen van groep 8 als               
gastheer/gastvrouw

Bent u op zoek 
naar een basisschool 
waar samen leren en
een prettige omgeving 

centraal staan? 
Kom dan naar onze 

Basisschool De Wilgen
Femina Mullerstraat 177, 2135 MH  Hoofddorp
info@bs-dewilgen.nl, www.bs-dewilgen.nl
Tel. 023-5622857
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Herinnering 

Enige tijd geleden heeft u het verzoek 

gekregen tot het betalen van de bijdrage 

voor de TSO en de Ouderbijdrage van De 

Wilgen. Enkele van u hebben dit nog niet 

gedaan. Het verzoek is dan ook, dit als-

nog te doen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Fred Rijns Coördinator TSO De Wilgen 

 

Masja Diehl 

Penningmeester OR De Wilgen 

Projectgroep duurzaamheid 

In een eerdere editie van de Willeke en Wil hebben we een oproep 

gedaan voor ouders die mee willen participeren in een projectgroep. 

t.b.v. het verduurzamen van De Wilgen. 

We zijn heel blij dat drie vaders zich aangemeld hebben en op vrijdag 

12 september is de projectgroep dan ook gestart. Belangrijkste doel 

op dit moment is het maken van een plan van aanpak, waarin be-

schreven wordt welke stip op de horizon we als De Wilgen willen 

bereiken. Hierbij wordt duurzaamheid in een breed kader belicht; het 

schoolgebouw en plein, de omgeving van de school en zijn bewo-

ners en natuurlijk ook de educatieve kant van duurzaamheid. 

Woensdag 17 september is een deel van de projectgroep aanwezig 

geweest bij de kick-oP van ‘De groene kapstok’; een initiatief van de 

gemeente Haarlemmermeer om het onderwijs te verduurzamen. 

In een vorige editie van de Willeke en Wil heeft u kunnen lezen, dat er binnen De Wilgen een verkeerscommissie 

actief is. Wij willen ons nog even aan u voorstellen: 

Henk Hilbrands, vader van Melchior groep 7 

Fred Rijns, vader van Jitske groep 7 & Tjibbe groep 6 

Juf Sylvia, juf groep 7/8 

Juf Miranda, juf groep 1/2b 

 

U ziet, wij zijn een (zeer) klein gezelschap. Graag zouden wij dan ook uitbreiding van dit aantal willen zien. zouden wij dan ook uitbreiding van dit aantal willen zien. zouden wij dan ook uitbreiding van dit aantal willen zien. zouden wij dan ook uitbreiding van dit aantal willen zien. 

Bent u een ouder, die graag op De Wilgen iets doet en ook graag met verkeer bezig is, loop dan eens naar één van 

de bovenstaande mensen en meld u aan. 

 

Wat doet de verkeerscommissie in De Wilgen?Wat doet de verkeerscommissie in De Wilgen?Wat doet de verkeerscommissie in De Wilgen?Wat doet de verkeerscommissie in De Wilgen?    

De verkeerscommissie houdt zich vooral bezig met de verkeersveiligheid op en rondom De Wilgen. Een aantal 

keer per jaar komen we bijeen, om de problemen m.b.t. de verkeersveiligheid op en rondom de school te bespre-

ken en waar mogelijk stappen te ondernemen om deze op te lossen. 

Ook helpen wij de juPen tijdens de verkeerslessen van SEEF, als daar behoefte aan is. 

 

Vorig jaar hebben wij met de verkeerscommissie het felbegeerde Haarlemmermeers Verkeersveiligheids Label 

weten binnen te halen. Een label, waar De Wilgen erg trots op is. 

Een taak van de verkeerscommissie is ook om signalen van ouders over de verkeersveiligheid op en rondom de 

school mee te nemen in de vergaderingen en waar mogelijk, eventueel in overleg met de gemeente, een oplos-

sing voor te vinden. 

Daarom stelt de verkeerscommissie van De Wilgen aan u als ouder de volgende vraag: 

Zijn er verkeerssituaties op een rondom De Wilgen waar u zich zorgen over maakt? U kunt denken aan fout  

geparkeerde auto’s, hard voorbij zoevende brommers e.d. laat het ons weten en wij gaan op zoek naar een oplos-

sing. 

 

Verder vragen wij ons af of er onderwerpen zijn, waarvan u vindt dat de school er aandacht aan moet besteden  

tijdens de lessen over verkeer binnen de groepen. Elke groep werkt uit SEEF (mocht u willen weten wat dit  

inhoudt, wij leggen het graag aan u uit). 

Zaken die inmiddels besproken worden, zijn het landelijke verkeersexamen in groep 7, de lichtkoPers van VVN en 

dit jaar willen we met groep 8 het bandenplakken gaan bekijken (erg handig als ze naar het voortgezet onderwijs 

gaan). 

 

Schroom dus niet en laat van u horen, namens de verkeerscommissie van De Wilgen, Fred Rijns 

Van de verkeerscommissie 
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Heuvel 

Er is gestart met de renovatie van onze 

groene speelheuvel. 

Nieuwe grond gestort, graszoden gelegd, 

graszaad ingezaaid en met die warme 

dagen veel water gegeven! 

Binnenkort komen er ook nog wat plant-

jes rondom de heuvel, waarmee we ho-

pen dat het gras wat langer goed op zijn 

plaats blijft liggen. 

Het is nu van groot belang dat er een Het is nu van groot belang dat er een Het is nu van groot belang dat er een Het is nu van groot belang dat er een 

paar weken niet op de heuvel paar weken niet op de heuvel paar weken niet op de heuvel paar weken niet op de heuvel     

gespeeld wordt. gespeeld wordt. gespeeld wordt. gespeeld wordt.     

We zullen hier met elkaar zorg voor  

moeten dragen (ook na schooltijd). Op 

dit moment is de verwachting dat na de 

herfstvakantie weer volop op de heuvel 

gespeeld kan worden! 

Zwemvierdaagse 2014 

Ook dit jaar kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 meedoen aan het tafeltennis toernooi bij tafeltennisvereni-

ging HTC. De deelnemers zullen tijdens het toernooi hun eigen wedstrijden spelen en daarom moet iedere leer-

ling met eigen begeleiding naar het toernooi komen. Er is geen teamtoernooi. 

Heb je al zin gekregen, schrijf je dan snel in. Inschrijven graag vóór woensdag 1 oktober a.s. 

 

Wanneer wordt er gespeeld?Wanneer wordt er gespeeld?Wanneer wordt er gespeeld?Wanneer wordt er gespeeld?    

Groep 7 en 8  Maandag 13 oktober   9.00 – 16.30 uur 

Groep 5 en 6  Dinsdag 14 oktober   9.00 – 16.30 uur 

 

Let op: indien mogelijk wordt het gehele toernooi voor een groep op een dagdeel (ochtend/middag) gespeeld. 

Bijvoorbeeld heel groep 8 op maandagochtend, groep 7 op maandagmiddag etc. 

   

Waar wordt er gespeeld?Waar wordt er gespeeld?Waar wordt er gespeeld?Waar wordt er gespeeld?    

HTC Tafeltenniscentrum  

Lutulistraat 142  

Hoofddorp Pax (tegenover de bussluis bij het Winkelcentrum Pax)  

Telefoonnummer zaal: 023-5652790.  

De zaal is op alle dagen geopend vanaf 8.30 uur. In de zaal is een bar/kantine aanwezig. 

 

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

Ga naar deze link en vul vóór 1 oktober het formulier in. 

Leerlingen die meedoen zullen vooraf met juf Femke een uur extra oefenen voor dit toernooi.Leerlingen die meedoen zullen vooraf met juf Femke een uur extra oefenen voor dit toernooi.Leerlingen die meedoen zullen vooraf met juf Femke een uur extra oefenen voor dit toernooi.Leerlingen die meedoen zullen vooraf met juf Femke een uur extra oefenen voor dit toernooi.    

Tafeltennistoernooi 

Afgelopen maandag is juf Kitty voor de 

tweede keer oma geworden. Haar  

tweede kleindochter heeft de naam Rosa 

gekregen. 

Alle dames (baby, zus, moeder en oma) 

maken het goed! 

Op de foto juf Kitty met Rosa en Evi. 

De nieuwe schoolgids van 

2014-2015 is klaar. U vindt 

de gids op de website van 

De Wilgen.  

Wilt u een gedrukt exem-

plaar? Kom dan even 

langs bij Manon. 


