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Sinterklaas op De Wilgen 

Zou het Sinterklaas dit jaar weer lukken om bij ons langs te komen?  
Hieronder een aantal praktische zaken, zodat u goed op de hoogte bent.  
 
Alle kinderen verzamelen zich in hun eigen klas. Om 8.30 uur gaan de kinderen 
met de leerkrachten naar buiten.  
Ook de kinderen van groep 5/6 en 6 komen met hun leerkracht naar de intocht 
gelopen. Het is ontzettend leuk en gezellig als u komt kijken. De kinderen staan 
aan beide kanten van de weg op de stoep. Wilt u als ouder(s) en/ of verzorger(s) 
achter de kinderen gaan staan?  
 
Op deze dag hoeven de kinderen geen eten 
en drinken mee te nemen. Dit wordt ver-
zorgd.  
Voor groep 1 t/m 4 is het fijn als u uw kind 
een tas mee geeft, voorzien van naam,  voor 
alle knutselwerkjes. 

Jarigen in de week  van  
29 november t/m 13 december 
 
Nidae gr 3b 
Hugo gr 6 
Justin gr 5 
Arya gr 3b 
Heidi gr 3a 
Juf Laurien 
Dali gr 4 
Zaheera gr 7/8 
Hamza gr 1/2 b 
Mariana gr 3b 
 
 
 

 

Nieuwe Leerlingen 
 

Eva gr 1/2 d 
Fatima Zohra 1/2 c 

 
Wij wensen de leerlingen heel 

veel plezier bij ons op  
De Wilgen! 

 

Geboortenieuws 
Ishita uit 3a heeft een zusje 

gekregen: Saanvi en haar 
roepnaam is Ishi. 

Wij wensen jullie veel geluk 
samen. 
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Thema Sinterklaas 

In groep 1/2 D zijn we volop aan het werk rondom het thema Sinter-
klaas. Zo hebben we al de hele week een pietenbakkerij in de klas. 
Hier konden de kinderen met pepernotenklei en marsepeinklei als 
echt pieten oefenen om pepernoten, chocolade letters en ander 
snoepgoed te maken. 
 
Op woensdag 28-11 hebben we in de pietenbakkerij dan ook echte 
pepernoten gebakken! Eerst hebben we deeg gemaakt in de kring, en 
daarna allemaal onze eigen pepernoten gemaakt. En ze smaakten 
heerlijk!!!!! 

 

Hulp gevraagd 

Beste ouders, 
 
Hoewel Sinterklaas nog in het land is, 
zijn wij al druk bezig met de voorbe-
reidingen voor kerst. 
Donderdag 6 december zal de school 
in de kerstsfeer gebracht worden en 
op donderdag 20 december gaan we 
de spullen weer opruimen. Op beide 
dagen beginnen we meteen om 8.30 
uur. 
Wij kunnen uw hulp dan hard gebrui-
ken.  
 
Wie, o, wie heeft er dan tijd en zin om 
daarbij te helpen?  
U kunt zich intekenen op de lijst bij de 
klas van uw kind.  
 
Alvast hartelijk bedankt. 
 
Groet, 
de kerstcommissie 

GGD Flits Sinterklaasstress…. 

Sinterklaas, een kinderfeest en een positief feest. Voor veel kinderen levert deze periode stress op omdat er 
zoveel op ze af komt. Tegenwoordig begint deze periode voor sommigen al vanaf Halloween en Sint Maarten. 
Lees in de bijlage tips om deze periode zo gezellig mogelijk met elkaar door te komen. 

Is uw kind erg stressgevoelig en maakt u zich daar zorgen over? U kunt altijd een gesprek met de jeugdarts, ver-
bonden aan de school van uw kind, maken om uw zorg te bespreken. Een afspraak maken kan via 023-7891777 
op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur. 



 

Mijn naam is Gera Vrijhoef, ik ben getrouwd en we hebben twee volwassen 
dochters en ook inmiddels een prachtige lieve kleindochter. Na jaren in Hoofd-
dorp te hebben gewoond zijn we vier jaar geleden naar Heiloo verhuisd, waar 
we heerlijk wonen. 
In de zomer van 2016 heb ik mijn vaste contract bij Meer Primair opgezegd en 
sindsdien ben ik op inval basis aan het werk bij diverse scholen van Meer Pri-
mair. Dit geeft mij wat meer vrijheid en ook de afwisseling om bij verschillen-
de scholen te werken geeft mij een bredere kijk op het onderwijs. Mijn voor-
keur gaat uit naar het werken in de onderbouw. 

Mijn vrije tijd bestreed ik graag aan tuinieren, lezen en koken. 

Even voorstellen 

In groep 1/2C is het sinds de komst van Sinterklaas weer extra feest. 
In de klas oefenen wij met het inpakken van cadeautjes, 
plakken er naamstickers en bezorgen ze bij de juiste kin-
deren.  
In onze zelfgemaakte stoomboot reizen wij van Spanje 
naar Nederland. 
Aan de verteltafel komt de boot van Sinterklaas net aan in 
Nederland waar iedereen vol smart zit te wachten op Sin-
terklaas en de pieten. 
En wat is er eigenlijk zwaarder? 2 wortelschijven of 5 pe-
pernoten? De kinderen uit groep 1/2 C ontdekken dit bij 
de weegschaal.  
In de klas worden verlanglijstjes, brieven voor Sinterklaas 
en natuurlijk prachtige werkjes gemaakt. 
Ook het ruilen met de pietenplaatjes is een groot feest, de 
ontbrekende plaatjes hebben wij van de pieten gekregen. 
Nu zijn al onze leesplankjes helemaal vol en kunnen wij 
ook oefenen met lezen!  
Nog 6 nachtjes slapen en het is echt zover, het Sinterklaas-
feest op school! Tot die tijd gaan wij nog lekker door met leren, ontdekken en plezier maken als echte pieten!  

Thema Sinterklaas 

Thema Duurzaamheid 

Tijdens de week van de duurzaamheid leerden de groepen 3 van alles over voedsel. Zo hebben we bijvoorbeeld 
een prentenboek gelezen over de benodigdheden voor pannenkoeken: eerst graan oogsten en tarwekorrels 
fijnmalen, de koe moet gemolken worden om vervolgens van de melk ook boter te kunnen karnen en voor eie-
ren moet je het kippenhok in. En wat is er dan leuker om vervolgens zelf te ontdekken dat je met die ingrediën-
ten inderdaad echt lekkere pannenkoeken kunt maken?  In vier groepjes hebben dat dan ook gedaan: eerst be-
slag maken, dan bakken en vervolgens lekker op eten... 
En op de momenten dat je even moest wachten, was er een leuke kleurplaat én zoutdeeg om leuke figuren mee 
te maken. Het was een geslaagde ochtend! Groetjes van groep 3a.  


