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avond  wordt uitgedeeld 
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(Manon afwezig) 
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Groep 1/2b en 5/6 
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Volgende W&W  

Agenda  
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Kanjertraining 
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Donderdag jl. was de aula goed gevuld 

met ouders en teamleden. Na snelle, 

maar heldere uiteenzettingen van  

vertegenwoordigers van de TSO, OR en 

MR was het woord aan Gerard Weide 

van De Kanjertraining. 

Ik denk dat ik mag zeggen dat een ieder 

die aanwezig was, de volle twee uur 

zeer geboeid is geweest door de  

informatie die Gerard met ons gedeeld 

heeft.  

Een aantal aanwezigen heeft gevraagd 

of er iets over De Kanjertraining op  

papier staat om terug te lezen, zodat zij 

de vele informatie goed door kunnen 

geven aan hun partners. Andere ouders 

die niet aanwezig konden zijn, hebben 

deze vraag ook gesteld. Het antwoord is 

jazeker. Alleen, zoals u tijdens de infor-

matieavond gemerkt heeft, is het heel 

veel informatie. De brochure die u hier-

naast afgebeeld ziet, bevat ook heel veel 

informatie. Te veel om even in een 

avondje te lezen. Dit is dan ook de reden 

dat we er een ‘roulatieboek’ van zullen 

maken. Een ieder die het wil lezen, kan 

zich via een mail naar Manon 

(m.groenenberg@bs-dewilgen.nl)  

opgeven. Je krijgt het boek dan  

maximaal twee  weken te leen, waarna 

het naar de volgende ouder toe kan 

gaan. Op dit moment hebben we nog 

maar 1 boek, maar er zijn er meer  

aangevraagd. 

Hoe nu verder met De Kanjertraining? 

In alle groepen worden dit jaar middels 

een implementatietraject de belang-

rijkste lessen aangeboden. Vanaf  

volgend jaar bieden wij alle leerlingen 

de stof aan die hoort bij het betre>en-

de leerjaar. Maar het pedagogisch  

concept van De Kanjertraining dragen 

we dagelijks uit, iedere dag opnieuw! 
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Welkom 

Deze week starten er 2 nieuwe leerlingen bij 

ons op De Wilgen. Mika Schelkers (broertje van 

Dave uit groep 5) wordt deze week 4 jaar. Luch  

Karacharov is net geëmigreerd uit Rusland en 

start in groep 2. Beide nieuwe leerlingen komen 

bij juf José en Juf Denise in groep 1/2a. Wij 

wensen jullie een heel Ejne tijd op De Wilgen! 

Jarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende weekJarigen volgende week    

10 t/m 16 november10 t/m 16 november10 t/m 16 november10 t/m 16 november    
    

Bryan Houthuijzen (6) 

Quinta Swaab (5) 

Stanley Tiber (8) 

Jarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze weekJarigen deze week    

3 t/m 9 november3 t/m 9 november3 t/m 9 november3 t/m 9 november    
    

Dino van den Heuvel (11) 

Amber Kadirbaks (11) 

Juf Miranda 

Juf Sylvia 
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Verzekering 

Als school hebben wij via ons bestuur een 

verzekering bij AON onderwijs. Deze verze-

keringsmaatschappij heeft ook een speciale 

scholierenverzekering. Vanaf 26 euro per jaar 

kunt u uw zoon/dochter verzekeren voor 

ongevallen en verlies van eigendommen. 

Hieronder vallen ook persoonlijke spullen 

zoals Eets, kleding en mobieltjes. Voor meer 

informatie kunt u terecht op de website van 

AON: www.aononderwijs.nl/scholieren 

Beste ouders, 
  

Omdat Henk Hilbrands (vader van Melchior, groep 7) te kennen heeft gegeven geen tijd meer te hebben om in 
de verkeerscommissie plaats te nemen, zijn wij op zoek naar een enthousiaste vader of moeder, maar eventueel 
ook een opa of oma, die zijn plaats wil in nemen. Ben u die enthousiaste persoon en vindt u de verkeersveilig-
heid op en rondom de school belangrijk, neem dan contact op met een van onderstaande personen. 
  

juf Sylvia, groep 7/8                                                     s.vanderlinde@bs-dewilgen.nl 
juf Miranda, groep 1/2b                                              m.heschle@bs-dewilgen.nl 
Fred Rijns, vader Jitske groep 7 & Tjibbe groep 6   fred.connexxion@planet.nl 
  

Wij zijn voornemens om medio april 2015 het Verkeersplein (project van VVN en SHELL) te gaan doen. Hier heb-
ben we in de voorbereiding een extra handje wel nodig, dus meldt u graag aan. 
Tevens bedanken we bij deze Henk voor al zijn inzet en hulp de afgelopen jaren! 
  

De verkeerscommissie van De Wilgen 

Oproep voor de verkeerscommissie! 

Sporten, hoe en waar? 

In Hoofddorp worden er tal van sportieve activiteiten aangebo-

den. Denk aan de sportverenigingen en het aanbod van onder 

andere Sportservice Haarlemmermeer. Wellicht zijn lang niet alle  

mogelijkheden bij u bekend, of wilt u graag meer informatie 

over het sportaanbod. Met het doel om zoveel mogelijk  

leerlingen met plezier te laten bewegen, wil ik u hier graag bij 

helpen. Dus heeft u een vraag over een sport, een vereniging of 

een activiteit? Stuur mij dan gerust een email! 

Met sportieve groet,    Ricardo Berkhout (vakleerkracht gym) 

r.berkhout@bs-dewilgen.nl 

Komt Dat Zien 

Vrijdag 14 november is het de beurt aan de 

groepen 1/2b en 5/6 om een mooie voor-

stelling te presenteren aan de ouders en  

andere belangstellenden. De zaal gaat om 

11.00 uur open en om 11.15 uur start de 

voorstelling.  

Voor de goede orde willen we u nog even 

herinneren aan het volgende: 

We willen u vragen om uw eigen fotoWe willen u vragen om uw eigen fotoWe willen u vragen om uw eigen fotoWe willen u vragen om uw eigen foto----

toestel thuis te laten en uw mobieltje ook toestel thuis te laten en uw mobieltje ook toestel thuis te laten en uw mobieltje ook toestel thuis te laten en uw mobieltje ook 

niet te gebruiken voor het maken van niet te gebruiken voor het maken van niet te gebruiken voor het maken van niet te gebruiken voor het maken van     

foto’s. Doordat zoveel ouders (staand) foto’s. Doordat zoveel ouders (staand) foto’s. Doordat zoveel ouders (staand) foto’s. Doordat zoveel ouders (staand) 

foto’s maken is de voorstelling niet meer foto’s maken is de voorstelling niet meer foto’s maken is de voorstelling niet meer foto’s maken is de voorstelling niet meer 

goed te bekijken. Tijdens de voorstelling goed te bekijken. Tijdens de voorstelling goed te bekijken. Tijdens de voorstelling goed te bekijken. Tijdens de voorstelling 

wordt er door een schoolfotograaf foto’s wordt er door een schoolfotograaf foto’s wordt er door een schoolfotograaf foto’s wordt er door een schoolfotograaf foto’s 

gemaakt. Deze komen snel op de site die gemaakt. Deze komen snel op de site die gemaakt. Deze komen snel op de site die gemaakt. Deze komen snel op de site die 

u daarvan kunt downloaden. We rekenen u daarvan kunt downloaden. We rekenen u daarvan kunt downloaden. We rekenen u daarvan kunt downloaden. We rekenen 

op en danken u voor uw begrip! op en danken u voor uw begrip! op en danken u voor uw begrip! op en danken u voor uw begrip!     

Op zondag 16 november komt Sinterklaas weer in het land. Ook 

bij ons op De Wilgen zullen we alles weer in Sinterklaasstem-

ming gaan brengen.  

U ontvangt nog een mail van de Sintcommissie met een U ontvangt nog een mail van de Sintcommissie met een U ontvangt nog een mail van de Sintcommissie met een U ontvangt nog een mail van de Sintcommissie met een 

uitnodiging voor de versieravond, maar houd u alvast maan-uitnodiging voor de versieravond, maar houd u alvast maan-uitnodiging voor de versieravond, maar houd u alvast maan-uitnodiging voor de versieravond, maar houd u alvast maan-

dag 17 november vanaf 19.00 uur vrij in de agenda!dag 17 november vanaf 19.00 uur vrij in de agenda!dag 17 november vanaf 19.00 uur vrij in de agenda!dag 17 november vanaf 19.00 uur vrij in de agenda!    

Elke drie maanden hebben we 

als school een nieuw beeld. Dit 

maal hebben we het beeld van 

‘De Barmhartige Samaritaan’, 

een mooi verhaal uit de bijbel. 

Het beeld zal binnenkort ook 

een tour maken door alle groe-

pen. Elke groep zal er dan  

middels een les aandacht aan 

besteden. 
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Bag2School 

Met de Bag2School actie hebben we met Met de Bag2School actie hebben we met Met de Bag2School actie hebben we met Met de Bag2School actie hebben we met     

elkaar weer 570 kilo opgehaald.elkaar weer 570 kilo opgehaald.elkaar weer 570 kilo opgehaald.elkaar weer 570 kilo opgehaald.    

Dit betekent dat er ruim 170 euro bijgekomen Dit betekent dat er ruim 170 euro bijgekomen Dit betekent dat er ruim 170 euro bijgekomen Dit betekent dat er ruim 170 euro bijgekomen 

is voor de bakken onder de kapstokken. De is voor de bakken onder de kapstokken. De is voor de bakken onder de kapstokken. De is voor de bakken onder de kapstokken. De 

570 kilo was wel wat minder dan de voor-570 kilo was wel wat minder dan de voor-570 kilo was wel wat minder dan de voor-570 kilo was wel wat minder dan de voor-

gaande acties. Geeft niets, maar houd er gaande acties. Geeft niets, maar houd er gaande acties. Geeft niets, maar houd er gaande acties. Geeft niets, maar houd er     

alvast rekening mee dat we in het voorjaar alvast rekening mee dat we in het voorjaar alvast rekening mee dat we in het voorjaar alvast rekening mee dat we in het voorjaar 

opnieuw een Bag2School actie houden! opnieuw een Bag2School actie houden! opnieuw een Bag2School actie houden! opnieuw een Bag2School actie houden!     

Bewaar uw spullen (en die van de buren, tan-Bewaar uw spullen (en die van de buren, tan-Bewaar uw spullen (en die van de buren, tan-Bewaar uw spullen (en die van de buren, tan-

tes, ooms, opa’s, oma’s, kennissen enz.)!tes, ooms, opa’s, oma’s, kennissen enz.)!tes, ooms, opa’s, oma’s, kennissen enz.)!tes, ooms, opa’s, oma’s, kennissen enz.)! 

Het thema van Trefwoord waar deze weken aan  

gewerkt wordt is Vrienden. Vriendschap is voor  

kinderen net zo belangrijk als eten en drinken. Echte 

vrienden hebben elkaar iets te bieden. Je kunt je verhaal 

kwijt, samen dingen ondernemen en elkaar helpen. 

Omdat vriendschap relevant is voor kinderen wordt er 

deze week dieper op in gegaan. Vriendschap is immers 

niet vanzelfsprekend. Vriendschap kun je niet  

afdwingen, hierover hebben we het donderdagavond 

ook tijdens de ouderavond  gehad.  

 

In de midden- en bovenbouw zal er tijdens dit thema 

ook ingegaan worden op vriendschap in social media, 

waar je gemakkelijk in een mum van tijd heel veel 

‘friends’ kunt maken. Juist dan is het belangrijk dat je 

bewust bent van de betekenis van echte vriendschap. 

De vierkante plaatjes hiernaast zijn de themaplaten van 

de onderbouw (boven) en de bovenbouw (onder).  

Deze blijven een heel thema hetzelfde. De andere  

platen zijn de kalenderplaten per dag, die het gesprek 

van de dag inluiden. 

Trefwoord 

Kennismaken met…. 

Ik ben Dewi Laadstra, ik ben 16 jaar. 

Ik zit op het Hoofdvaartcollege en ik doe op mijn school de 

richting Zorg en Welzijn. Ik loop nu elke donderdag stage in 

groep 1/2b op De Wilgen voor 20 weken. 

Het is hartstikke leuk om hier stage te lopen, omdat ik hier 

vroeger zelf ook op school heb gezeten.  

Ik weet niet wat ik later wil worden, maar misschien veran-

dert dat als ik deze stage heb afgerond. Ik vind het erg  

gezellig in de klas vanwege de sfeer en de omgeving. 

Ik doe allemaal dingen hier zoals de kinderen helpen en 

dingetjes schoonmaken. Ik leer hiervan hoe ik met kinderen 

om moet gaan. Het is soms best lastig maar ook weer iets 

om van te leren.  WMS congres 

In de kalender van deze Willeke en Wil leest u dat 

er 12 november een WMS congres is. Dit is een 

congres dat jaarlijks georganiseerd wordt voor 

MR leden, directies en bestuurders om bij te blij-

ven in de wereld van de medezeggenschap. 

WMS staat dan ook voor ‘Wet Medezeggenschap 

op Scholen’. 

Vanuit De Wilgen zullen we dit jaar met 4 perso-

nen ernaar toe gaan: Marcel en Ben (vanuit de 

oudergeleding), Miranda (vanuit de personeels-

geleding) en Manon (vanuit directie). We zullen 

onze ervaringen naar u terugkoppelen! 


