
 

Dinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maartDinsdag 24 maart    

MR/OR vergadering 
 

Woensdag 25 maartWoensdag 25 maartWoensdag 25 maartWoensdag 25 maart    

Palmpaasstokken maken 
 

Woensdag 25  maartWoensdag 25  maartWoensdag 25  maartWoensdag 25  maart    

NME smaaktocht  

groep 7/8 
 

Woensdag 25 maartWoensdag 25 maartWoensdag 25 maartWoensdag 25 maart    

Schoolvoetbal  

Meisjes groep 7/8 

Mix groep 3/4 
 

Vrijdag 27 maartVrijdag 27 maartVrijdag 27 maartVrijdag 27 maart    

Juf Kitty vrij,  

juf Miranda groep 1/2b 
 

Vrijdag 27 maartVrijdag 27 maartVrijdag 27 maartVrijdag 27 maart    

Speelgoedochtend gr. 1/2 

 Maandag 30 maartMaandag 30 maartMaandag 30 maartMaandag 30 maart    

Juf Simone afwezig, 

juf Nicolette groep 5/6 
 

Dinsdag 31 maartDinsdag 31 maartDinsdag 31 maartDinsdag 31 maart    

Bezoek Corpus groep 7 
 

Donderdag 2 aprilDonderdag 2 aprilDonderdag 2 aprilDonderdag 2 april    

Paasontbijt en Paasviering 
 

Dinsdag 7 aprilDinsdag 7 aprilDinsdag 7 aprilDinsdag 7 april    

Volgende W&W 

Agenda  

24 maart 

Opbloeien 
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Reeds vorige week is er met Trefwoord 

gestart met het Paasthema ‘Opbloeien’. 

De keuze voor dit thema is niet zo  

verwonderlijk, het sluit aan bij de  

beleving van het voorjaar waarin de  

natuur opleeft en tot bloei komt. Juist in 

deze periode vieren christenen de  

opstanding van Christus; het nieuwe 

leven dat begint vanuit duisternis en 

dood. 

 

Een bloeiende plant geeft kleur en geur, 

is op zijn mooist. Ook mensen kunnen 

:oreren en het mooiste van zichzelf  

laten zien. In dit thema wordt de  

volgende metafoor gebruikt: wat in de 

knop aan mogelijkheden verborgen zit, 

moet de kans krijgen om tot bloei te 

komen. 

De leerlingen worden zich ervan bewust 

dat mensen, net als planten, voeding 

nodig hebben en verzorging. Ze denken 

na over hoe zij zelf graag behandeld 

willen worden zodat ze zich echt  

kunnen ontpoppen. Aandacht,  

vertrouwen en ruimte zijn dan  

belangrijke voorwaarden.  

Basisbehoeften die net zo hard nodig 

zijn als water en voeding. 

In onze paasviering, die op donderdag  

2 april tijdens schooltijd zal plaats-

vinden, zal dit thema nog verder uit-

gewerkt gaan worden. We hopen dat 

de leerlingen de boodschap, “opstaan, 

durven hopen en toekomst zien”, mee 

zullen nemen uit deze viering. 

Vooraf aan de viering vindt er in alle 

klassen het paasontbijt plaats. Meer 

informatie hierover heeft u al middels 

een brief ontvangen.  

 

Namens het team wensen we u alvast 

een heel Bjn Paasweekend toe! 
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Jarige deze weekJarige deze weekJarige deze weekJarige deze week    

23 t/m 29 maart23 t/m 29 maart23 t/m 29 maart23 t/m 29 maart    
    

Nina Overduin (6) 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

30 maart t/m 5 april30 maart t/m 5 april30 maart t/m 5 april30 maart t/m 5 april    
    

Grace McLoughin (6) 

Isabel Spierenburg (12) 

Rewan Zindel (6) 

Laura Leeuwerik (7) 

Qui-Shawn Melaan (6) 

Vrije dagen met Pasen:Vrije dagen met Pasen:Vrije dagen met Pasen:Vrije dagen met Pasen:    

Van vrijdag 3 april t/m maandag Van vrijdag 3 april t/m maandag Van vrijdag 3 april t/m maandag Van vrijdag 3 april t/m maandag     

6 april zijn alle leerlingen vrij.6 april zijn alle leerlingen vrij.6 april zijn alle leerlingen vrij.6 april zijn alle leerlingen vrij.    
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Welkom 

In deze Willeke en Wil een hartelijk welkom 

aan Milan van der Meché en Ilinca Manolescu. 

Milan wordt 31 maart 4 jaar en is al aan het 

wennen in groep 1/2b bij juf Kitty en juf  

Miranda. Daar zat vorig jaar ook zijn grote 

broer Quinten die nu al in groep 3 zit. 

Ilinca wordt op 1 april 4 jaar. Ilinca is ook al 

een paar keer aan het wennen geweest in 

groep 1/2a. Zij komt namelijk bij juf José en 

juf Denise in de groep. We wensen jullie en 

jullie ouders een heel Bjne tijd toe bij ons op 

De Wilgen. 

Haarlemmermeer Schoon 

Recycle of reduce? 

Duurzaamheid is een onderwerp dat op De Wilgen steeds  

terugkeert op de agenda. Eén van onze duurzame activiteiten is 

het gescheiden inzamelen van ons afval. Dit is belangrijk zodat 

het afval gerecycled kan worden. 

Vorig jaar op onze thema avond over afval hebben we het niet 

alleen over recyclen gehad maar ook over re-use (het hergebrui-

ken van spullen) en over reduce (het verminderen van de afval-

berg).  

Het is namelijk mooi dat we als school veel afval scheiden Het is namelijk mooi dat we als school veel afval scheiden Het is namelijk mooi dat we als school veel afval scheiden Het is namelijk mooi dat we als school veel afval scheiden 

maar het zou nog mooier zijn als we minder afval leveren!maar het zou nog mooier zijn als we minder afval leveren!maar het zou nog mooier zijn als we minder afval leveren!maar het zou nog mooier zijn als we minder afval leveren!    

Daarom zouden we u willen vragen om eens kritisch te kijken 

naar het meegeven van ‘tetrapakjes’. We scheiden ze wel, maar 

het zijn er heel erg veel. Een beker met inhoud, die weer mee 

teruggaat naar huis, is een andere mogelijkheid. Helpt u mee 

om ons afval te reduceren?!     Alvast bedankt! 

Maak je eigen buurt schoon en win!Maak je eigen buurt schoon en win!Maak je eigen buurt schoon en win!Maak je eigen buurt schoon en win!    

Op zaterdag 28 maart 2015, de Landelijke Opschoondag, maken veel inwoners van Haarlemmermeer Op zaterdag 28 maart 2015, de Landelijke Opschoondag, maken veel inwoners van Haarlemmermeer Op zaterdag 28 maart 2015, de Landelijke Opschoondag, maken veel inwoners van Haarlemmermeer Op zaterdag 28 maart 2015, de Landelijke Opschoondag, maken veel inwoners van Haarlemmermeer 

samen hun buurt schoon.  NMCH (Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer) maakt er een vrolijke samen hun buurt schoon.  NMCH (Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer) maakt er een vrolijke samen hun buurt schoon.  NMCH (Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer) maakt er een vrolijke samen hun buurt schoon.  NMCH (Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer) maakt er een vrolijke 

dag van met een loterij en een verrassingsact in het centrum van Hoofddorp. Als De Wilgen vinden we dag van met een loterij en een verrassingsact in het centrum van Hoofddorp. Als De Wilgen vinden we dag van met een loterij en een verrassingsact in het centrum van Hoofddorp. Als De Wilgen vinden we dag van met een loterij en een verrassingsact in het centrum van Hoofddorp. Als De Wilgen vinden we 

dit in het kader van duurzaamheid een heel goede actie.dit in het kader van duurzaamheid een heel goede actie.dit in het kader van duurzaamheid een heel goede actie.dit in het kader van duurzaamheid een heel goede actie. 

NMCH Centrum voor Duurzaamheid helpt bewoners die zich op 28 maart willen inzetten voor een schone 

buurt of straat. Want zwerfvuil is een lelijk gezicht en is bovendien schadelijk voor allerhande dieren, zowel in 

de polder als ver weg. Zwerfafval waait het water in en drijft naar zee, waar het bijdraagt aan de zeer schadelij-

ke plastic soep. Deze week krijgen alle leerlingen een blauwe plastic zak mee en we hopen dat veel leerlingen 

deze gevuld naar het centrum van Hoofddorp zullen brengen. 

Gratis attentie en mooie prijzen in de Trash Lottery.Gratis attentie en mooie prijzen in de Trash Lottery.Gratis attentie en mooie prijzen in de Trash Lottery.Gratis attentie en mooie prijzen in de Trash Lottery.    

Van een opgeruimde buurt krijgt iedereen een positief gevoel. En dat mag gevierd worden, vindt NMCH. Op 

dit moment legt NMCH de laatste hand aan een evenement om bewoners te belonen voor het opschonen van 

hun buurt. Wie op 28 maart tussen 11.00 en 13.00 uur een blauwe vuilniszak met zwerfafval meeneemt naar 

het centrum van Hoofddorp, krijgt een attentie en maakt kans op mooie prijzen in de Trash Lottery. Vanaf 13.00 

uur zijn er gezellige activiteiten voor volwassenen en kinderen, zoals muziek, schminken, een spectaculaire  

verrassingsact en natuurlijk de prijsuitreiking. De precieze locatie is Winkelcentrum Polderplein. 

Schoolvoetbal 

Deze week is het de beurt aan de meisjes van 

groep 7/8 en een mixteam van groep 3/4 om 

mee te doen aan het schoolvoetbal. 

De leerlingen van groep 3/4 spelen om: 

13.00 uur 

13.45 uur 

14.15 uur 

De meiden van groep 7/8 gaan het veld op 

om: 

13.15 uur 

13.45 uur 

14.00 uur 

We hopen op mooi weer, een sportieve strijd 

en natuurlijk veel publiek! 

Komend weekend wordt er in veel kerken Palmpasen gevierd. 

Palmpasen is het feest van de intocht van Jezus op een ezel in 

Jeruzalem. De bevolking begroette hem met palmtakken. Van 

dit gebeuren is de palmpaasstok afgeleid. Een palmpaasstok is 

een kruis of een stok versierd met vruchten, snoepjes, eitjes en 

bovenop een broodhaantje. Het broodhaantje verwijst naar 

het laatste avondmaal waar Jezus het brood brak. De eieren 

staan symbool voor nieuw leven en het snoep voor feest.  

Morgen versieren in elke groep de leerlingen met elkaar  

3 palmpaasstokken. In de groepen is besproken dat we de 

stokken weggeven aan mensen die ‘een steuntje’ kunnen  

gebruiken. Samen beslissen de leerlingen naar 

wie hun palmpaasstokken gaan. 


