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Opening Kinderboekenweek 

Op woensdagochtend is op De Wilgen de Kin-
derboekenweek feestelijk geopend. Zoals u 
eerder in onze speciale Kinderboekenweek 
editie heeft kunnen lezen staat tijdens deze 
week het thema vriendschap centraal. De 
kinderen werden woensdag met muziek ont-
vangen op het plein. Met alle vriendjes en 
vriendinnetjes is er heerlijk gekleurd met 
stoepkrijt, met als resultaat een super vrolijk 
plein. Namens de ouderraad en de biblio-
theek commissie van school heeft iedere klas 
een boek cadeau gekregen. Ontzettend be-
dankt! Hier gaan wij veel leesplezier aan bele-
ven. Als afsluiter van de opening hebben wij 
gezongen en gedanst op het lied "Kom erbij" 
van Kinderen voor Kinderen. We kijken uit 
naar alle leuke activiteiten die op het pro-
gramma staan tijdens de Kinderboekenweek. 

Jarigen in de week  
 
 
Ishita 3a 
Jaivy 1/2b 
Daniek 7/8 
Samara 3b 
James 3b  
Quinten 7/8 
Joep 1/2b 
Job 3a 
Alina 3b 
Alexander 1/2b 
Mayren 5/6 
 
 
 

van:  4 oktober  
t/m 17 oktober  
 
Ema gr 4 
Bo gr 5 
Mailia gr 3b 
Rishan gr 4 
 
 

In de week van 17 september 
waren er nog een aantal kin-
deren jarig die wij zijn verge-
ten te vermelden….  
 
Wij hopen dat jullie een heer-
lijke verjaardag hebben ge-
had! 
 

Rehan 6 
Tudor 1/2a 
Sefiya 1/2c 

Sofia 4 
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GGD flits 

 Vaccinatiecampagne najaar 2018 
In september start de vaccinatiecampagne. 
Wie worden er uitgenodigd? 
Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen 
die in 2018 negen jaar zijn of worden 

De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond. 
De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio. 

Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden. 
De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus 

Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 
31 december 14 jaar worden.  

Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:  
Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 
(geboren tussen 1-1-2004 en 30-4-2004).  
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003. 

*Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, 
typen A, C, W en Y 
 
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties 
door de hele regio. Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: 
www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd. School tv heeft nog een 
leuke Quiz voor kinderen over vaccineren. 

Washulp gezocht! 

Er hebben zich al een aantal ouders 
aangemeld om te wassen, heel fijn!  
Als er zich nog  een paar ouders aan-
melden bent u maar een paar keer in 
het jaar aan de beurt.  

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!  

Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Marion van Warmerdam. Ik ben 52 jaar, getrouwd met René en sa-
men hebben wij 2 studerende dochters van 21 en 22 jaar. 
Ik werk sinds 4 september als administratief medewerkster/secretaresse op De Wilgen. Ik doe dit op 
dinsdagmiddag. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor de leerling administratie en ondersteun de directeur 
en het team van de Wilgen waar nodig. Ik werk ongeveer 17 jaar voor het bestuur van Meer Primair 
(voorheen SKOH). Ik ben op dit moment tevens werkzaam op de basisscholen Klimop en Het Braam-
bos. Verder heb ik ook een aantal jaren op het bestuurskantoor van Meer Primair gewerkt. 

Mijn hart ligt echter op de scholen, vandaar dat ik het aanbod om te gaan wer-
ken op De Wilgen met beide handen heb aangepakt. Ik heb er heel veel zin in en 
wellicht tot ziens! 

Groetjes Marion 

Even voorstellen 

Wijziging  

mailadres 

Het e-mailadres van Berry van Ruth is: 
 
b.vanruth@bs-dewilgen.nl 
 

mailto:y.pet@bs-dewilgen.nl


 

Bag2school actie 

Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra 
geld in te zamelen voor de school. Met geld wat wij hieraan verdienen kopen wij dingen voor de 
school. Zo hebben wij er in het verleden bijvoorbeeld een deel van het schoolplein mee opgeknapt 
en een nieuwe lichtinstallatie aangeschaft. 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo 
een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een 
mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen 
voor iets in de school. Dit schooljaar zal de opbrengst gaan naar een nieuwe geluidsinstallatie, zodat 
we ook op het plein beter te verstaan zijn. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer 
dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd! 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 
70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat 
nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg 
zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. 
Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groot-
handelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding herge-
bruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, de-
kens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf. 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de Bag2School 
zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld 
schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School 
voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl. Daar-
naast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding 
heen gaat. 

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen 
zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om uw kle-
ding in te stoppen. 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 6 november 2018. 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling! 



 
 
 
 
 

Antoinette Wastell zal in de week van 15 t/m 19 oktober, samen 
met collega directeuren en het college van bestuur, een studiereis 
maken naar Tallinn. Estland staat bekend als het meest digitaal 
geavanceerde land ter wereld.  
Tijdens deze reis zullen meerdere scholen bezocht gaan worden 
en wordt de ESHA conferentie bijgewoond, tijdens deze conferen-
tie worden ideeën uitgewisseld, wat is goed onderwijs, wordt in-
spiratie opgedaan en contribueren de schoolleiders in discussies 
over technische innovatie in het onderwijs, kiezen we voor evolu-
tie of revolutie? Hoe kunnen we het evenwicht bewaren tussen 
de traditionele en innovatieve benadering van het leren en onder-
wijzen? Moeten innovaties door de top worden opengelegd en 
doorgevoerd? Hoe wordt deze innovatie door de overheden gefinancierd? En voor welke platformen 
en technologieën moet er worden gekozen?  
Al met al een boeiend programma dat feestelijk wordt afgesloten met een Gala.  

 
 
 
http://amp.timeinc.net/fortune/2017/04/27/estonia-digital-life-tech-startups  
 

Tijdens de afwezigheid van Antoinette kunt u zich op maandag, 
woensdag en donderdag richten tot juf Christianne. Op dinsdag 
tot juf Miranda en op vrijdag tot juf Laurien.  

Studiereis Antoinette 

Nieuwe leerlingen 

Wij wensen de onderstaande leerlingen  en 
hun ouders een hele fijne tijd op De Wilgen! 

Surleen gr 1/2 a 

Alicia gr 1/2 d  

Je eerste communie doe je rond je zevende levens-
jaar, als je in groep 4 zit,  bij de christelijke kerk. Dit 
wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken 
met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, name-
lijk: De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van 
het kind. De communie, dit vindt meestal plaats rond 
het zevende levensjaar van het kind. Tijdens de com-
munie deelt het kind voor het eerst mee aan de 
maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is het 
Vormsel, dit vindt meestal plaats rond het twaalfde 
levensjaar van het kind. Het vormsel heeft als doel 
het kind een sterke ziel mee te geven. De informatie-
avond over de eerste communie vindt plaats op 
woensdag 10 oktober om 8 uur s avonds in het pa-
rochiehuis van de Joannes de Doperkerk aan de 
Kruisweg in Hoofddorp.  

Heilige communie 

http://amp.timeinc.net/fortune/2017/04/27/estonia-digital-life-tech-startups


 

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7/8 geld ingezameld met het verkopen van de 
kinderpostzegels. Ze hebben voor ruim  €2400,- aan kinderpostzegels verkocht, een waanzinnig 
mooi bedrag! Groep 7/8 heeft zelf een doel kunnen kiezen waar ze geld voor wilden inzamelen. Er 
waren drie doelen beschikbaar en het doel waar groep 7/8 voor gekozen heeft is: 'Projecten voor 
pleeggezinnen in Nederland;  bijvoorbeeld het mogelijk maken van een verbouwing waardoor kin-
deren uit één gezin bij elkaar kunnen blijven wonen.' Vanmiddag hebben we de envelop met alle 
bestelbriefjes op de post gedaan.  

Kinderpostzegels 

Gevonden voorwerpen 

Er zijn weer een 
hoop gevonden 
voorwerpen, de 
bak was eigenlijk 
te klein. Komt u 
weer even een 
kijkje nemen? Het 
ligt in de aula uit-
gespreid.  
 

Een bedankje aan alle ouders en de ou-
derraad die ons heeft verrast. Wat een 
heerlijke taart voor de Dag van de Leer-
kracht! We hebben ervan gesmuld! 

Bedankt! 


