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Vasthouden en loslaten 
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Gisteren is er in alle groepen gestart met 

het nieuwe thema van Trefwoord:  

Vasthouden en loslaten.Vasthouden en loslaten.Vasthouden en loslaten.Vasthouden en loslaten.    

Dit thema is de leidraad in het verhaal 

over Pasen. De mensen om Jezus heen 

moesten eerst veel loslaten om daarna 

te ontdekken dat Jezus ook houvast 

biedt.  

Vasthouden en loslaten komt ook in  

onze levens voor. Soms is het goed om 

je  niet meer vast te klampen aan het 

oude en gewone, zodat je openstaat 

voor een wereld die nieuw en anders 

kan worden.  

Anderzijds raak je soms ongewild  

houvast kwijt en dan is het goed om te 

kunnen en durven geloven dat je weer  

nieuw houvast zult vinden. 

Deze ervaringen worden ook beschre-

ven in het prentenboek ‘Duuk en de 

Prachtvogel’. Het verhaal in dit boek zal 

een belangrijke rol spelen in de  

paasviering die wij met alle leerlingen 

tezamen zullen vormgeven. 
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Jarige deze weekJarige deze weekJarige deze weekJarige deze week    

(7 t/m 13 april)(7 t/m 13 april)(7 t/m 13 april)(7 t/m 13 april)    

    

    

Noé Espinosa Santana (11) 

We willen Julian Pei@er van harte welkom 

heten. Julian is vandaag 4 jaar geworden 

en is gestart in groep 1/2b bij juf Miranda 

en juf Kitty. 

We wensen Julian en zijn ouders een heel 

�jne tijd toe bij ons op De Wilgen! 



Schoolvoetbal Kans voor mijn kind 

Kennismaken met…... 

Groep 5/6 heeft het vorige week goed gedaan! De meisjes 

hebben mooie partijen gespeeld en de jongens hebben 

zelfs een beker mee terug genomen naar school. 

Deze week zijn nogmaals de jongens en meisjes uit de 

groepen 7 en 8 aan de beurt. Beide teams hebben namelijk 

in de voorrondes de �nale weten te bereiken. 

Beide teams spelen hun wedstrijden om 13.30 uur, Beide teams spelen hun wedstrijden om 13.30 uur, Beide teams spelen hun wedstrijden om 13.30 uur, Beide teams spelen hun wedstrijden om 13.30 uur, 

14.00 uur en 14.45 uur. Mochten ze de �nale bereiken, 14.00 uur en 14.45 uur. Mochten ze de �nale bereiken, 14.00 uur en 14.45 uur. Mochten ze de �nale bereiken, 14.00 uur en 14.45 uur. Mochten ze de �nale bereiken, 

dan vindt deze plaats om 15.30 uur.dan vindt deze plaats om 15.30 uur.dan vindt deze plaats om 15.30 uur.dan vindt deze plaats om 15.30 uur.    

Het hele team wenst de leerlingen alvast veel succes, want  

wegens de studiemiddag komt alleen juf Tineke jullie even 

supporteren. 

We hopen dan ook dat er veel ouders, opa’s/oma’s,  

broertjes en zusjes de teams mede zullen aanmoedigen! 

Heb je een gezin met kinderen en weinig te  

besteden? Op onderstaande website vind 

je handige tips en trucs om slim met je geld om 

te gaan. Wat zijn je mogelijkheden als je als ouder 

rond moet komen van een minimuminkomen?  

In Nederland zijn er veel regelingen speciaal voor 

gezinnen met een smalle beurs, zodat je kind 

tóch meekan op schoolreis of lid kan worden van 

de voetbalclub. Je vindt hier een overzicht van 

deze regelingen en hoe je gemeente je daarin 

verder kan helpen. Laat het geld niet liggen! 

http://berekenuwrecht.stimulansz.nl/

kansvoormijnkind/ 

Kirsten Groeneveld, stagiaire in groep 7. 

Sinds vorige week ben ik met mijn stage begonnen bij juf Sylvia in groep 7! Dit 

is mijn vierde en laatste stage voor het behalen van mijn PABO-diploma. 

Een paar jaar na het voltooien van mijn studie Technische Bedrijfskunde heb ik 

heel bewust gekozen voor het onderwijs. Ik kan niet wachten om het diploma 

in ontvangst te nemen, maar tot die tijd ga ik eerst nog veel leren bij juf Sylvia!! 

Ik kom uit Heemstede en woon nu in Hoofddorp, samen met mijn twee kind-

jes. Mijn zoontje Just is 2,5 en mijn dochtertje Tessa is bijna 1 jaar oud. Het is 

daarom vast niet moeilijk te raden waar ik mijn vrije tijd voornamelijk mee invul: 

eendjes voeren, liedjes zingen, boekjes lezen, wandelen en ga zo maar door… 

Verder houd ik erg van sporten! Ik hockey al meer dan 20 jaar en ik zeil ook erg 

graag. Tot aan het einde van dit schooljaar ben ik op dinsdag en donderdag 

aanwezig in groep 7, maar ik hoop natuurlijk dat ik ook veel andere leerlingen 

en ouders zal ontmoeten op school!  

Groetjes, Kirsten 

Sinds een week of twee hebben we 

weer een nieuw beeld van de  

beeldentour.  

Ditmaal is het een beeld van een 

engel met een kind op schoot. De 

engel koestert, beschermt, speelt, 

troost en is nabij. 

Dit beeld is niet direct te koppelen 

aan één van de Bijbelverhalen, maar 

past bij veel verhalen en beelden 

van het christelijk geloof. Alle  

groepen zullen over dit beeld een 

les volgen. De leerlingen van groep 

1/2b zijn gestart en hebben er 

mooie tekeningen over gemaakt. 

Komt u gerust het beeld én de  

tekeningen eens van dichtbij  

bekijken! 

Het lijkt nog ver weg maar voor u het weet Het lijkt nog ver weg maar voor u het weet Het lijkt nog ver weg maar voor u het weet Het lijkt nog ver weg maar voor u het weet 

is de inschrijfdatum voor de avond4daagse is de inschrijfdatum voor de avond4daagse is de inschrijfdatum voor de avond4daagse is de inschrijfdatum voor de avond4daagse 

voorbij. voorbij. voorbij. voorbij.     

Voor Voor Voor Voor 18 april moeten alle inschrijvingen en het 

geld binnen zijn. Het belooft weer vier  

gezellige avonden te worden waarbij de  

starttijd dit jaar gelukkig weer verschoven is 

naar 18.00 uur. Zodat ook de kleuters weer 

mee kunnen doen. 

Loopt u kind niet mee maar wilt u toch graag 

helpen en de sfeer proeven? Meld u dan aan 

om koJe, thee en limonade uit te delen. De 

kinderen en andere ouders zijn daar heel blij 

mee. U kunt zich aanmelden bij Nancy Rijns 

nrn2305@gmail.com en/of Masja Diehl  

masja.diehl@gmail.com 

Alvast hartelijk bedankt, 

Masja Diehl en Nancy Rijns 


