
Maandag 26 mei t/m Maandag 26 mei t/m Maandag 26 mei t/m Maandag 26 mei t/m     

vrijdag 6 juni 11.00 uurvrijdag 6 juni 11.00 uurvrijdag 6 juni 11.00 uurvrijdag 6 juni 11.00 uur    

Bag2School actie 
    

Woensdag 28  meiWoensdag 28  meiWoensdag 28  meiWoensdag 28  mei    

Gewoon schoolGewoon schoolGewoon schoolGewoon school    

(SKOH dag is verplaatst 

naar dinsdag10 juni) 

 

Donderdag 29  mei en Donderdag 29  mei en Donderdag 29  mei en Donderdag 29  mei en 

vrijdag 30 meivrijdag 30 meivrijdag 30 meivrijdag 30 mei    

Alle leerlingen vrij 

(Hemelvaart)    

Maandag 2 en dinsdag 3 Maandag 2 en dinsdag 3 Maandag 2 en dinsdag 3 Maandag 2 en dinsdag 3 

junijunijunijuni    

Screening door de GGD 

leerlingen groepen 2 en 7 

 

Dinsdag 3 juniDinsdag 3 juniDinsdag 3 juniDinsdag 3 juni    

Volgende Willeke en Wil 

 

Woensdag 4 juniWoensdag 4 juniWoensdag 4 juniWoensdag 4 juni    

GMR vergadering 

Agenda  

27 mei 

De Wilgen  doet de aftrap voor het WK 

Pagina 1 

Woensdag 11 juni a.s. hebben wij onze 

sportdag. Natuurlijk staat die in het  

teken van het aankomende WK voetbal. 

De kinderen worden om 8.45 uur De kinderen worden om 8.45 uur De kinderen worden om 8.45 uur De kinderen worden om 8.45 uur     

verwacht op het veld van cricketclub verwacht op het veld van cricketclub verwacht op het veld van cricketclub verwacht op het veld van cricketclub 

De Kikkers, bij het Speelkasteel. De Kikkers, bij het Speelkasteel. De Kikkers, bij het Speelkasteel. De Kikkers, bij het Speelkasteel.     

 

Uiteraard moeten de kinderen sportief  

gekleed zijn. In de pauze krijgen de  

kinderen wat te drinken en een koek van 

ons, maar het is raadzaam om uw  

kind(eren) extra drinken mee te geven 

(bidon/ 8esje). 

Bij deze nodigen wij u uit om de prijs-Bij deze nodigen wij u uit om de prijs-Bij deze nodigen wij u uit om de prijs-Bij deze nodigen wij u uit om de prijs-

uitreiking bij te wonen, deze zal rond uitreiking bij te wonen, deze zal rond uitreiking bij te wonen, deze zal rond uitreiking bij te wonen, deze zal rond 

12.00 uur plaats vinden. Na een 12.00 uur plaats vinden. Na een 12.00 uur plaats vinden. Na een 12.00 uur plaats vinden. Na een     

welverdiend ijsje kunt u uw kind om welverdiend ijsje kunt u uw kind om welverdiend ijsje kunt u uw kind om welverdiend ijsje kunt u uw kind om 

12.15 uur mee naar huis nemen.12.15 uur mee naar huis nemen.12.15 uur mee naar huis nemen.12.15 uur mee naar huis nemen.    

Gelukkig hebben al veel ouders zich Gelukkig hebben al veel ouders zich Gelukkig hebben al veel ouders zich Gelukkig hebben al veel ouders zich 

als hulpouder opgegeven, als hulpouder opgegeven, als hulpouder opgegeven, als hulpouder opgegeven, 

maar….wij hebben nog 4 ouders maar….wij hebben nog 4 ouders maar….wij hebben nog 4 ouders maar….wij hebben nog 4 ouders 

nodig. Wie o wie helpt ons, zodat de nodig. Wie o wie helpt ons, zodat de nodig. Wie o wie helpt ons, zodat de nodig. Wie o wie helpt ons, zodat de 

sportdag door kan gaan?????sportdag door kan gaan?????sportdag door kan gaan?????sportdag door kan gaan?????    
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Jarige deze weekJarige deze weekJarige deze weekJarige deze week    

(26 mei t/m 1 juni)(26 mei t/m 1 juni)(26 mei t/m 1 juni)(26 mei t/m 1 juni)    
    

Oscar Leeuwerik (9) 

Er kan nog ingeschreven worden voor de Toolen-

burgerplas Run die de wijkraad Toolenburg op zater-

dag 7 juni organiseert in samenwerking met Atletiek 

Vereniging Haarlemmermeer. Voor kinderen tot en 

met 12 jaar is er een kinderloop van 1,2 kilometer.  

Denk er bij het inschrijven aan om de naam van Denk er bij het inschrijven aan om de naam van Denk er bij het inschrijven aan om de naam van Denk er bij het inschrijven aan om de naam van 

de school op te geven. Hierdoor wordt het de school op te geven. Hierdoor wordt het de school op te geven. Hierdoor wordt het de school op te geven. Hierdoor wordt het     

mogelijk een scholenprijs uit te reiken.mogelijk een scholenprijs uit te reiken.mogelijk een scholenprijs uit te reiken.mogelijk een scholenprijs uit te reiken.    

Inschrijven kan op www.wijkraad-toolenburg.nl 

Rens, Sander, Esmay en Luna uit groep 8 zijn heel druk bezig met de  

voorbereidingen voor de sponsorloop op 6 juni. Op deze dag zullen de  

leerlingen van de groepen 1 t/m 4 rondjes gaan lopen op het grasveld naast de 

school. Met deze loop halen zij geld op dat gedoneerd zal worden aan  

KIKA. In de school hangt inmiddels veel promotiemateriaal dat de  

organiserende leerlingen bij KIKA aangevraagd hebben. 

Willen alle ouders van de groepen 1 t/m 4 eraan denken om het Willen alle ouders van de groepen 1 t/m 4 eraan denken om het Willen alle ouders van de groepen 1 t/m 4 eraan denken om het Willen alle ouders van de groepen 1 t/m 4 eraan denken om het     

inschrijAormulier uiterlijk dinsdag 3 juni mee terug te geven naar school. inschrijAormulier uiterlijk dinsdag 3 juni mee terug te geven naar school. inschrijAormulier uiterlijk dinsdag 3 juni mee terug te geven naar school. inschrijAormulier uiterlijk dinsdag 3 juni mee terug te geven naar school. 

Inleveren kan bij de groepsleerkracht. Alvast bedankt!Inleveren kan bij de groepsleerkracht. Alvast bedankt!Inleveren kan bij de groepsleerkracht. Alvast bedankt!Inleveren kan bij de groepsleerkracht. Alvast bedankt!    



Persbericht  

Startschot voor leerprogramma afvalscheiding  in HaarlemmermeerStartschot voor leerprogramma afvalscheiding  in HaarlemmermeerStartschot voor leerprogramma afvalscheiding  in HaarlemmermeerStartschot voor leerprogramma afvalscheiding  in Haarlemmermeer    
 

Hoofddorp, 26 mei 2014 - Basisschool De Wilgen uit Hoofddorp is maandag gestart met een nieuw onderwijs-

programma over afvalscheiding, waarna het dinsdag de beurt is aan de Dr. Plesmanschool uit Badhoevedorp. 

Deze twee scholen hebben de primeur in de Haarlemmermeer. Directeur Manon Groenenberg ontving op het 

schoolplein, in aanwezigheid van alle leerlingen, oDcieel de gekleurde containers voor de diverse afvalstromen 

uit handen van wethouder John Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer, Arjanne Lagendijk, directeur Na-

tuur- en Milieucentrum Haarlemmermeer (NMCH) en Just Zandhuis, manager Dienstverlening Publieke Sector 

van Meerlanden. Aansluitend kregen alle klassen een extra les over een wereld zonder afval van Rudy Klaassen 

van het NMCH.  

ScholenprojectScholenprojectScholenprojectScholenproject    

In de klassen worden voortaan verschillende afvalstromen gescheiden in de nieuwe gekleurde afvalbakken: 

groenafval, papier, plastic, drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden  

opgehaald, zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld  

e-waste of textiel kan de school bovendien geld verdienen, waarmee investeringen gedaan kunnen worden 

voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Binnen het  

project krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoAen en milieu. Dit wordt verzorgd 

door het NMCH.    

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan 

vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. Wethouder John Nederstigt gaf de 

kinderen van de beide scholen een dikke 10 voor het feit dat zij koploper zijn in dit project. ‘Heel goed dat jullie 

meer afvalbakken willen, want afval scheiden is veel beter voor het milieu. Dus nu niet meer alleen thuis, maar 

voortaan ook op school afval scheiden’, aldus de wethouder.  

Het scholenproject maakt deel uit van een groter duurzaamheidsprogramma voor basisscholen, waarin onder 

meer ook energiebesparing en luchtkwaliteit aan bod komen. Dit programma wil de gemeente eind  

september samen met het NMCH oDcieel lanceren voor de scholen. 

PrijsvraagPrijsvraagPrijsvraagPrijsvraag    

Voor het scholenproject is nog geen naam. Deze gaan de klassen van de twee genoemde scholen bedenken in 

een prijsvraag. De nieuwe naam wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt door de jury, bestaande uit 

wethouder John Nederstigt, Arjanne Lagendijk en Angeline Kierkels (directeur Publieke Sector Meerlanden en 

voorzitter bestuur NMCH).    

Over MeerlandenOver MeerlandenOver MeerlandenOver Meerlanden 

Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde 

voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar 

ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen 8oreren. Door juist op lokaal niveau verschil te 

maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, 

groene en veilige buurt! 


