
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 4  juniWoensdag 4  juniWoensdag 4  juniWoensdag 4  juni    

Juf Miranda vrij, juf Kitty 

voor groep 1/2b 
 

Woensdag 4 juniWoensdag 4 juniWoensdag 4 juniWoensdag 4 juni    

GMR vergadering 
 

Vrijdag 6 juniVrijdag 6 juniVrijdag 6 juniVrijdag 6 juni    

Sponsorloop KIKA  
    

Maandag 9 juniMaandag 9 juniMaandag 9 juniMaandag 9 juni    

Alle leerlingen vrij Alle leerlingen vrij Alle leerlingen vrij Alle leerlingen vrij     

(Pinksteren ) 
 

Dinsdag 10 juniDinsdag 10 juniDinsdag 10 juniDinsdag 10 juni    

Alle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrijAlle leerlingen vrij    

(Personeelsdag SKOH)    
 

Dinsdag 10 juniDinsdag 10 juniDinsdag 10 juniDinsdag 10 juni    

Geen Geen Geen Geen Willeke en Wil 
 

Woensdag 11 juniWoensdag 11 juniWoensdag 11 juniWoensdag 11 juni    

Sportdag 
 

Woensdag 11 en Woensdag 11 en Woensdag 11 en Woensdag 11 en     

donderdag 12 junidonderdag 12 junidonderdag 12 junidonderdag 12 juni    

Entreegesprekken gr. 7 
    

Donderdag 12 juniDonderdag 12 juniDonderdag 12 juniDonderdag 12 juni    

Techniekdag 
 

Maandag 16 t/m Maandag 16 t/m Maandag 16 t/m Maandag 16 t/m     

donderdag 19 junidonderdag 19 junidonderdag 19 junidonderdag 19 juni    

Avondvierdaagse 
 

Dinsdag 17 juniDinsdag 17 juniDinsdag 17 juniDinsdag 17 juni    

Volgende Willeke en Wil 

Agenda  

3 juni 

Sponsorloop voor KIKA 

Pagina 1 

Aanstaande vrijdag is het zover. De 

sponsorloop voor alle leerlingen uit de 

groepen 1 t/m 4 zal deze dag plaats-

vinden (denken jullie aan sportieve  

kleding!) 

Vanaf 11.00 uur zijn alle toeschouwers Vanaf 11.00 uur zijn alle toeschouwers Vanaf 11.00 uur zijn alle toeschouwers Vanaf 11.00 uur zijn alle toeschouwers 

van harte welkom bij het veld naast van harte welkom bij het veld naast van harte welkom bij het veld naast van harte welkom bij het veld naast 

de school. We vragen de ouders, de school. We vragen de ouders, de school. We vragen de ouders, de school. We vragen de ouders, 

opa’s en oma’s en ander publiek opa’s en oma’s en ander publiek opa’s en oma’s en ander publiek opa’s en oma’s en ander publiek 

plaats te nemen op de stoep achter plaats te nemen op de stoep achter plaats te nemen op de stoep achter plaats te nemen op de stoep achter 

het hek.het hek.het hek.het hek.    

De leerlingen van de groepen 5 t/m 7 

zullen de lopertjes aanmoedigen vanaf 

de andere zijde van het veld. 

Om 11.15 uur zal de warming-up starten 

op het veld. Om 11.25 uur zal het start-

sein voor de loop gegeven worden. 

Om 11.45 uur wordt het eindsignaal  

gegeven en gaan de lopers naar hun 

klas voor een welverdiend glaasje  

limonade en wat lekkers. 

Voor alle supporters is er na de loop Voor alle supporters is er na de loop Voor alle supporters is er na de loop Voor alle supporters is er na de loop 

de mogelijkheid om in de aula een de mogelijkheid om in de aula een de mogelijkheid om in de aula een de mogelijkheid om in de aula een 

kopje ko;e of thee te komen kopje ko;e of thee te komen kopje ko;e of thee te komen kopje ko;e of thee te komen     

drinken. drinken. drinken. drinken. Leerlingen van groep 8 zullen 

dit serveren. Wij vragen voor de ko;e 

en thee deze dag één euro. De  

opbrengst hiervan zal ook naar KIKA 

gaan. 

Tenslotte zal er tijdens de loop, maar 

ook erna, in de aula een verkooppunt 

zijn van KIKA beren. Kleine beren voor 

5,95 en grote beren voor 7,95. U snapt 

het al; opbrengst is voor KIKA. 

We wensen de deelnemers, de organi-

serende leerlingen en alle supporters 

een mooie dag en voor KIKA een  

goede opbrengst!    
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Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

(2 juni t/m 8 juni)(2 juni t/m 8 juni)(2 juni t/m 8 juni)(2 juni t/m 8 juni)    
    

Caitlin Gilroy (10) 

Kwah Man (5) 

Wah Man (5) 

Julian Kromkamp (9) 

Christa Bosman (11) 

Ruben Visser (11) 

Elena Spierenburg (7) 

Levi Kurum (7) 

David van Ooijen (7) 

 

Een hartelijk welkom aan Britt Melgers!  

Britt is 30 mei 4 jaar geworden en is deze 

week gestart in groep 1/2b bij juf Miranda 

en juf Kitty. 

We wensen Britt en haar ouders een heel 

Djne tijd toe bij ons op De Wilgen! 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

(9 juni t/m 15 juni)(9 juni t/m 15 juni)(9 juni t/m 15 juni)(9 juni t/m 15 juni)    
    

Fleur de Bruijn (8) 

Jimmy Elzinga (11) 

Dean Dors (9) 

Dion van Rijswijk (12) 

 

Juf Karin 

Belangrijke informatie sportdagBelangrijke informatie sportdagBelangrijke informatie sportdagBelangrijke informatie sportdag     

Wanneer: woensdag 11 juni 2014 

Waar: veld van Cricketclub De Kikkers op het 

sportterrein bij het Speelkasteel 

Starttijd: 8.45 uur aanwezig 

Eindtijd: 12.00 uur is de prijsuitreiking  

Kleding: sportief 

Thema: WK voetbal 

Meegeven: extra Hesje water 

Nodig: nog wat hulpouders, bij voorkeur 

voor de bovenbouw 

BSO leerlingen: school zorgt 

dat zij bij de BSO komen 



Afvalscheiden vervolg 

Na het thema ‘vasthouden en loslaten’ waar-

over eerder in de Willeke en Wil is geschreven, 

is ook het thema ’oefenen’ aan de orde  

geweest in de groepen. Deze weken is het 

thema van Trefwoord ’Respect’. 

Het thema begint met een verkenning van 

wat het begrip respect in verschillende situa-

ties kan betekenen. Respect voor de natuur is 

iets anders dan respect voor God en weer iets 

anders dan respect voor andere mensen. Maar 

respect vraagt in ieder geval om goed te kijken 

naar de meningen en vooral de gevoelens van 

de ander. Hierbij zullen de leerlingen ook stil-

staan bij het belang van gedragsregels en nor-

men. Die kunnen immers helpen om respect-

loos gedrag te voorkomen. 

Respect Bag2School 

Helpt u ons mee om de 1000 kilo Helpt u ons mee om de 1000 kilo Helpt u ons mee om de 1000 kilo Helpt u ons mee om de 1000 kilo 

te halen? te halen? te halen? te halen?     

Er zijn al veel zakken met oude  

kleding, schoenen, beddengoed en 

knuKels ingeleverd op het podium. 

Inleveren kan nog tot en met  

aanstaande vrijdagmorgen. Op deze 

dag worden om 11.00 uur de zakken 

opgehaald door de organisatie van 

Bag2School.  

Voor elke kilo ontvangen we 30 cent. 

Met de opbrengst van deze en de 

volgende actie (medio oktober) gaan 

we bakken laten maken voor onder 

de kapstokken.  

Kleurrijk staan de door de wethouder aangeboden bakken voor het scheiden van het afval in de aula. Deze plek 

is tijdelijk, maar heeft twee redenen. De eerste reden is om een goede start te geven aan het scheiden van afval. 

De zichtbaarheid van deze bakken helpt hier erg goed bij. Veel leerlingen zijn al veel bewuster hun afval aan het 

weggooien. Daarnaast krijgen we in alle klassen speciale bakken voor het scheiden van het afval. Deze  

bakken worden echter pas deze of volgende week geleverd. Dit is dan ook de tweede reden voor het tijdelijk  

plaatsen van de bakken in de aula. 

 

Dat afval scheiden een interessant thema is, 

weten inmiddels ook veel ouders van De 

Wilgen. Onder het genot van een kopje 

ko;e of thee zijn op de ouderavond van 

vorige week dinsdag veel gesprekken  

gevoerd over het re-usen, re-thinken,  

re-pairen, re-ducen of re-cyclen van afval.  

Met elkaar zijn er veel verrassende gezichts-

punten over afval naar voren gekomen. 

 

Tenslotte hebben de leerlingen van 

groep 5/6 gisteren, onder begeleiding 

van Rudy Klaassen van het NMCH, 

nog een goede stap gemaakt in het 

scheiden van afval. Zij zijn afval gaan 

up-cyclen, oftewel, ze hebben er iets 

anders van gemaakt. Zo hebben zij 

van tetrapakken (die goed plat  

gevouwen in de gele container  

mogen) zonnekleppen en portemon-

nees gemaakt.  


