
 

Woensdag 26 maartWoensdag 26 maartWoensdag 26 maartWoensdag 26 maart    

Schoolvoetbal  

Meisjes 7/8 

Jongens 3/4 
    

Donderdag 27 maartDonderdag 27 maartDonderdag 27 maartDonderdag 27 maart    

Juf Kitty ‘s middags afwezig 

Juf Marieke in groep 1/2b 

 

Vrijdag 28 maartVrijdag 28 maartVrijdag 28 maartVrijdag 28 maart    

Speelgoedochtend gr. 1/2 

 

Vrijdag 28 maartVrijdag 28 maartVrijdag 28 maartVrijdag 28 maart    

Pannenkoekendag gr. 1/2 

Maandag 31 maart en Maandag 31 maart en Maandag 31 maart en Maandag 31 maart en 

dinsdag 1 aprildinsdag 1 aprildinsdag 1 aprildinsdag 1 april    

Workshops  

beeldende kunst 

Groep 1 t/m 8 
 

Dinsdag 1 aprilDinsdag 1 aprilDinsdag 1 aprilDinsdag 1 april    

Volgende W&W 
 

Dinsdag 1 aprilDinsdag 1 aprilDinsdag 1 aprilDinsdag 1 april    

OR/MR vergadering 
 

Woensdag 2 aprilWoensdag 2 aprilWoensdag 2 aprilWoensdag 2 april    

Schoolvoetbal  

Meisjes 5/6 

Jongens 5/6    

Agenda  

25 maart 

Aanvulling meubilair 

Pagina 1 

De leerlingen uit de midden- en boven-

bouw kunnen het zich misschien nog 

herinneren; In april 2012 kreeg de hele 

school nieuw meubilair. 

Inmiddels is er een grote instroom van 

kleuters ontstaan en dat betekende dat 

er al niet meer voldoende nieuwe stoel-

tjes voor alle kleuters waren.  

Een heel goed teken! 

 

We zijn heel blij dat het bestuur ons  

toestemming heeft gegeven om het 

aantal stoelen én tafels in de kleuter-

groepen te mogen uitbreiden.  

Afgelopen vrijdag zijn deze geleverd en 

alle leerlingen in beide kleutergroepen 

hebben nu een goede stoel. 
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Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

(24 t/m 30 maart)(24 t/m 30 maart)(24 t/m 30 maart)(24 t/m 30 maart)    

Nina Overduin (5) 

Esmee van Ooijen (12) 

Alisa te Nijenhuis (8) 

Sander Kops (13) 

We willen Qui Shawn Melaan van harte 

welkom heten. Qui Shawn is verhuisd 

naar Hoofddorp en is vorige week gestart 

in groep 1/2a bij juf José en juf Karin. 

We wensen Qui Shawn een heel ?jne tijd 

toe bij ons op De Wilgen! 

Nationale Pannenkoekendag 

Vrijdag 28 maart is het nationale pannen-

koekendag. Op deze dag bakken op veel 

basisscholen leerlingen pannenkoeken voor 

ouderen. Op De Wilgen bakken we deze dag 

voor oud én jong! De leerlingen van beide 

groepen 1/2 zullen pannenkoeken gaan 

bakken.  Wie ze op komen eten?Wie ze op komen eten?Wie ze op komen eten?Wie ze op komen eten? 

Dat zijn de opa’s en oma’s van de leerlingen 

uit groep 1/2, maar ook een aantal peuters 

van de peutergroep van Tante Til, het  

kinderdagverblijf aan de overkant van onze 

straat. 

We wensen hen een heel smakelijke dag! 



Beeldende vorming  Schoolvoetbal 

Persbericht ervaringstent Autisme 

Maandag 31 maart en dinsdag 1 april (geen grap!) krijgen 

wij bezoek van twee echte kunstenaars, Willem Bakkum en 

Jaap Velserboer, die in alle groepen workshops op het  

gebied van beeldende vorming komen geven. Om een  

tipje van de sluier op te lichten: de groepen 1 en 2 gaan aan 

de slag met het thema ‘Prinsen en prinsessen’. De titel van 

de workshop voor groep 3/4 is ‘Fossielen voor de  

toekomst’. De workshop van groep 5/6 heet ‘Maskerade’ en 

de groepen 7 en 8 gaan met ‘Drieluik’ aan de slag.  

Aangezien we op die dagen intensief bezig zijn met  

beeldende vorming, vervallen de geplande handvaardig-

heid middagen op 3 en 10 april.  

Aanstaande woensdag 26 maart zijn de meisjes 

uit de groepen 7 en 8 en de jongens uit groep 3/4 

aan de beurt om mee te doen aan het  

schoolvoetbaltoernooi. 

De meisjes uit groep 7 en 8 spelen hun wedstrij-

den om 13.00 uur, 13.45 uur, 14.00 uur en 14.30 

uur (de meisjes die meespelen mogen deze dag 

om 11.45 uur naar huis). 

De jongens uit groep 3/4 spelen hun wedstrijden 

om 16.30 uur, 17.15 uur, 17.30 uur en 17.45 uur. 

Alles vindt plaats op de velden van S.V. Overbos. 

Komt u ze aanmoedigen?!Komt u ze aanmoedigen?!Komt u ze aanmoedigen?!Komt u ze aanmoedigen?!    

GGD FlitsGGD FlitsGGD FlitsGGD Flits    

 

Pesten…het komt helaas op elke school wel eens voor. Een 

klein woordje kan al grote gevolgen hebben voor zowel het 

gepeste kind als de pester(s) zelf. Naast allerlei lichamelijke 

klachten kan ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld een 

deuk oplopen. 

Op tijd ingrijpen is dus van groot belang. Op onze website 

vindt u hierover meer informatie. Via http://

www.ggdkennemerland.nl/jeugd/pesten.aspx komt u direct 

op de juiste pagina. 

Wilt u liever een persoonlijk gesprek hierover (of over andere 

zaken betreHende uw kind) dan kunt u altijd een afspraak 

maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die  

verbonden is aan de school van uw kind.  

Ons telefoonnummer is 0900-0400682  

In het kader van de Autismeweek biedt het Autisme Informatie Centrum Hoofddorp in samenwerking met MEE 

Amstel en Zaan en Stichting Thuiszorg Gehandicapten Haarlemmermeer op vrijdag 4 april de Ervaringstent 

Autisme aan zodat u zelf kunt ervaren hoe prikkels uit de omgeving binnen komen bij mensen met autisme. 

Tevens geeft Frans Coolen van Into Autisme deze dag van 13.30 uur – 14.30 uur en van 17.00 uur - 18.00 uur 

een lezing over inzicht in autisme en is er informatie aanwezig over autisme. 

 

Deze inloopdag wordt vrijdag 4 april gehouden bij MEE A/Z aan de Boekanierlaan 2, 2132 TA Hoofddorp van 

12.00 uur tot 19.00 uur. Wilt u zeker zijn van een plekje bij de lezing, dan kunt u zich aanmelden via aichoofd-

dorp@gmail.com met vermelding van de tijd. Vol is vol! 

In deze kleine ervaringstent kunt u, op de grond zittend, in 4 minuten ervaren wat voor impact het voor  

mensen met autisme heeft om dagelijks te worden omringd met veel beeld en geluid. Voor meer informatie 

over de ervaringstent: www.intoautisme.nl 

 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag, een dag 

waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. De Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autisme 

Fonds organiseren in aansluiting op de Wereld Autisme Dag van 29 maart t/m 5 april de Autismeweek 2014. 

Het doel van de Autismeweek is meer bekendheid te geven aan autisme onder het grote publiek en  

vooroordelen weg te nemen.  

Dat wij op De Wilgen duurzaamheid  

belangrijk vinden, zal na de plaatsing van onze 

zonnepanelen en de verschillende projecten 

voor een ieder bekend zijn. 

Toen de vraag via de gemeente binnen kwam 

om mee te werken aan een module van  

studenten van de HvA waarin duurzaam  

ondernemen centraal staat, was het antwoord 

dan ook snel gegeven.  

Inmiddels hebben er twee interviews plaats-

gevonden, zijn er gegevens uitgewisseld en 

hebben 5 studenten een rondleiding gehad. 

We verwachten eind maart hun rapport waar-

in adviezen staan om onze school verder te 

‘verduurzamen’.  

Natuurlijk houden we u op de hoogte! 


