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Vacature oudervereniging  

Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die graag willen mee-
denken over de activiteiten die de ouderraad organiseert en daarbij ook kan 
helpen met de uitvoering daarvan. 

De ouderraad is betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld de schoolfoto-
graaf, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en schoolreis. 

Binnen de ouderraad worden de activiteiten van het schooljaar verdeeld onder 
een aantal leden van de ouderraad en docenten. Per activiteit wordt er een bud-
get vastgesteld door de penningmeester in overleg met de voorzitter en direc-
tie. Met de aangewezen personen per activiteit worden er plannen gemaakt 
over de invulling. Het overleg hierover vindt meestal buiten schooltijd plaats. In 
dit overleg wordt bepaald hoe er vormgegeven wordt aan de activiteit. Tevens 
vindt er een taakverdeling plaats over bijvoorbeeld het regelen van de in te 
zetten middelen en/of mensen, welke boodschappen er nodig zijn etc. Op de 
dag zelf zijn de leden van de oudervereniging aanwezig voor de helpende hand-
jes of om het e.a. te structureren. 

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan bij juf Jose (gr 1/2a) of bij de voorzitter 
Leonie Maatman (moeder van Linn gr6 en Ize gr3a). 

Jarigen in de week van: 20 september 
t/m 3 okt 
 
Camila gr 7/8 
Anne gr 1/2 b 
Teska gr 6 
Diana gr 7/8 
Anvi gr 5/6 
Kyano gr 1/2 d 
Rayan gr 1/2 a 
Doris gr 5 
 
 
 

Denkt u weer even aan het op 
tijd naar school komen? Dan kun-
nen wij op tijd beginnen met de 
lessen.  
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Washulp gezocht! 

 
Handen wassen en afdrogen, schoonmaken en tafels soppen. U be-
grijpt dat er in een week heel veel handdoeken, theedoeken en 
schoonmaakdoekjes gebruikt worden. Al die doeken moeten natuur-
lijk gewassen worden. Daarvoor wordt uw hulp ingeroepen! 

De praktijk heeft geleerd dat u drie à vier keer per jaar aan de beurt 
bent. De zak met wasgoed staat op woensdag voor u klaar in de 
teamkamer. Daar kunt u ook de schone was weer terugzetten. 

Nadat de aanmeldingen geïnventariseerd zijn, ontvangt u een lijst 
met namen en data. Dan weet u precies wanneer u aan de beurt 
bent. 

Als u wilt wassen, meldt u zich dan 
aan bij juf Yvonne (groep 1/2d). Dit 
kan via de mail: 
y.pet@bs-dewilgen.nl 
Alvast bedankt!  

Komt Dat Zien 

Vrijdag 28 september vindt de volgen-
de Komt Dat Zien plaats. In deze voor-
stelling zullen de leerlingen van de 
groepen gr 1/2c, 3a en 7/8 optreden.  
De deur van het theater (aula) gaat 
om 10.45u open en om 11.00u begint 
de voorstelling. Alle ouders en belang-
stellende zijn van harte welkom. 

In de voorstelling is  vanwege de nieu-
we privacy wet niet meer toegestaan 
foto’s te maken. We zullen, als van 
ouds, ervoor zorgen dat door een 
huisfotograaf foto’s worden gemaakt. 
Deze zullen we delen op het besloten 
gedeelte van de schoolapp, mits u 
hiervoor toestemming heeft gegeven. 

  

Aankomende maandag hebben  de leerkrachten van De Wilgen een studiedag. De kinderen zijn dan de hele dag 
vrij. Waarschijnlijk vraagt u zich dan af wat wij op zo’n dag doen.  
 
De inhoud van elke studiedag is weer wisselend. Op woensdag 12 september hebben wij een studiemiddag ge-
had rondom Teach Like a Champion. De nieuwe leerkrachten hebben kennis gemaakt met deze werkwijze en 
degene die al bekend zijn met Teach, hebben weer een nieuwe techniek geleerd. Met deze technieken zorgen 
we ervoor dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.  Een voorbeeld van zo’n techniek is de begin-
taak. Deze herkent u vast als u ‘s ochtends uw kind op school komt brengen. 
 
Aankomende maandag gaan wij aan de slag met de kwaliteit van ons onderwijs. Na elke cito periode maken de 
leerkrachten een analyse van hun groep en daar wordt een aanpak op gesteld. De nieuwe leerkracht heeft deze 
overhandigd gekregen. Na de start van het schooljaar is het dan altijd weer even goed om te kijken of de gestel-
de doelen en aanpak haalbaar zijn binnen de groep of wat er eventueel aangepast kan worden. Vervolgens krij-
gen de leerkrachten tijd om ervoor te zorgen dat de plannen voor de 
komende periode klaarliggen en zij hun aanbod in de klas hier nog 
beter op kunnen afstemmen.  Ook is het fijn dat wij tijd hebben om 
dit goed met elkaar te overleggen. Wij leren immers ook van elkaar.  

 
In de middag krijgen wij een work-
shop van Zangexpress. Hier werken wij sinds vorig schooljaar mee. Wij krijgen 
weer een opfrisser om er weer enthousiast mee verder aan de slag te gaan.  
 

Studiedag 24 september 
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