
 

Pagina 1 

Kinderboekenweek 

Afgelopen vrijdag heeft u een speciale Willeke en Wil ontvangen, namelijk de 
echte Kinderboekenweek editie. 
Hierin heeft u alle belangrijke informatie over de kinderboekenweek gelezen. 
 
Woensdag hebben alle kinderen van de school fanatiek gedanst 
op het lied ‘Reis mee!’ Dit was een gezellige én actieve opening 
van de kinderboekenweek, het voelde als een klein feestje. 
 
In groep 1/2 staat een grote raket waar de kinderen mee naar de 
ruimte kunnen vliegen!. 
 
In elke groep vinden er verschillende kinderboekenweekactivitei-
ten plaats, zoals het schilderen van een wereldbol in groep 1/2,  
rekenen met km per uur en meter per seconden in de midden– en 
bovenbouw. 
 
Verder kijken wij uit naar de kinderboekenmarkt op 9 oktober, 
waarbij kinderen boeken kunnen kopen en verkopen.  
 

Jarigen in de week  van 3 t/m 16 oktober 
 
Doris gr 5 Joep gr 2/3 
Rayan gr 1/2a  Jop gr 4a 
Ishita gr 4a  Alina gr 4b 
Jaivy gr 3              Alexander gr 2/3 
Ayoub gr 1/2b              Mayren gr 6/7 
Surleen gr 1/2a             Ema gr 5 
Daniek gr 8              Bo gr 6 
Samara gr 4b              Malika gr 4b  
Quinten gr 8              Rishan gr 5   
 
Wij wensen iedereen een heel fijne verjaardag! 
 

Jarigen  
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Groep 7 en 8 ‘Op missie’ 
Afgelopen woensdag is de Kinderpostzegelactie 

weer van start gegaan. Van woensdag 25 september t/m woens-

dag 2 oktober zijn de kinderen langs de deuren gegaan om zoveel 

mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar hebben wij 

de mogelijkheid aangegrepen om een eigen project te steunen, 

namelijk een boekenpakket voor onze schoolbibliotheek! Met het 

boekenpakket via Stichting Lezen, hopen wij nog meer kinderen te 

stimuleren om nog meer te gaan lezen. Deze boeken sluiten aan 

bij de belangstelling van het kind. Hierdoor proberen wij het ple-

zier in lezen te vergroten én is de kans groter dat kinderen en jon-

geren blijvende lezers worden. Daar gaan wij voor!  

 

 

In het kader van de kinderboekenweek 
vinden er twee voorstelling plaats op 
school. 
 
Voor de groepen 1 t/m 4 komt 
‘Astronautje’ In deze voorstelling maken 
kinderen op speelse wijze kennis met de 
ruimtevaart, het leven als astronaut én 
met onze mooie maar kwetsbare pla-
neet. ‘Astronautje’is geïnspireerd op de 
belevenissen en ervaringen van astro-
naut André Kuipers.  

Voor de groepen 5 t/m 8 komt de voor-
stelling ‘Reis om de wereld in 80 dagen’   
In een tijd zonder vliegtuigen, snelle 
treinen en mobiele telefoons gaat Phili-
as Fogg een weddenschap aan om in 80 
dagen de wereld rond te reizen. De kin-
deren reizen mee per trein, olifant, zeil-
schip, paard, wagen en stoomboot.  

Voorstelling 

Op vrijdag 27 september vond de eerste komt 

dat zien plaats van dit schooljaar.  

Groep 2/3, 5 en 8 mochten de eerste voorstelling  

geven.  

In verband met de kinderboekenweek stond de 

voorstelling in het teken van reizen en voertui-

gen. De kinderen hebben liedjes en dansjes inge-

studeerd.  Er kwamen liedjes voorbij zoals de 

helikopter helikopter, 10.000 luchtballonnen en 

een echte busrap.  

Het was een geslaagde eerste voorstelling.  

De eerstvolgende ‘Komt dat zien ’ is op  

vrijdag 18 oktober voor de groepen 1/2A, 4a en 

6/7.  

 
 

Komt dat zien Allergieën 

Elk schooljaar maken wij een nieuw allergielijst, waarop 
alle leerlingen staan die een allergie hebben. Op deze lijst 
staat de leerling, een foto, de allergie en de telefoonnum-
mer(s) van de ouder(s). Op deze manier weten wij zeker 
dat alle kinderen met allergie goed in beeld zijn.  
Als uw kind een allergie heeft en dit nog niet bekend is bij 
de leerkracht , wilt u dit dan laten weten aan de leer-
kracht. Dan zetten wij uw kind op de lijst. 

Juf Christianne is tot begin februari afwezig i.vm. zwan-
gerschapsverlof. 
We wensen juf Christianne een heel fijne tijd toe. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind 
of de vervanger van juf Christianne, namelijk juf Mylene 
Miltenburg. 
Haar mailadres is: m. miltenburg@bs-dewilgen.nl 
Wij wensen juf Mylene veel werkplezier op De Wilgen. 

Verlof juf Christianne  

Kinderpostzegels 



  
 
 
 

GGD Flits 

GGD Flits Scheiding 
En ze leefden nog lang en gelukkig…… 
Zo gaat dat in sprookjes, maar in het echte leven loopt dat niet altijd zo. Een op de zes kinderen krijgt te maken met een 
scheiding van zijn of haar ouders. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, Alles wat tot nu toe vertrouwd was is dat 
plotseling niet meer. Kinderen kunnen zich in de steek gelaten, boos, bang en verdrietig voelen. Toch hoeft een scheiding 
niet dramatisch te zijn. Kinderen kunnen na verloop van tijd meestal vrij goed wennen aan de nieuwe situatie. 
Een informatieve website voor kinderen (en ouders) is www.villapinedo.nl. “De plek voor kinderen van gescheiden ou-
ders”.  
 

Buddyapp Voor kinderen van 10-20 jaar  
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden via de website van villa pinedo voor de buddyapp, waar ze gekoppeld wor-
den aan een getrainde jongere die ook gescheiden ouders heeft. 
Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien van de scheiding? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met  de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Zij kunnen met u meedenken over passende 
begeleiding en hebben zicht op het aanbod voor gescheiden ouders en kinderen in uw gemeente. Een afspraak maken kan 
via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur.                                                  
 
 

Workshops Opvoeden in twee huizen  ( voor inwoners Haarlemmermeer)  
Behoefte om eens te praten over opvoeden met andere gescheiden ouders ? Meld je aan voor een van de workshops. 
Bekijk hier het inspiratieboekje 
 

Kunstwerk 

Bag2School 

Inmiddels doet de herfst toch echt zijn intrede. De meeste zomerkleding- en schoenen zijn nu wel overbodig. 
Toch willen wij vragen deze niet weg te gooien. Wij doen als school namelijk mee aan bag2school.  
Bag2school is een win-win-winsituatie. Met de ingezamelde kleding, schoenen, gordijnen e.d. krijgen wij als 
school geld. Zo hebben wij er in het verleden nieuwe microfoons en geluidsinstallatie voor gekocht en hebben 
we een deel van het schoolplein op kunnen knappen.   
De ingezamelde kleding wordt gerecycled en in de landen van bestemming ontstaat er meer werkgelegenheid. 
Dus een echte win-win-winsituatie wat past bij onze duurzame gedachte.  

Wij willen dan ook vragen om alle overbodige kleding, schoenen, gordij-
nen, dekbedovertrekken etc. te verzamelen en in een vuilniszak naar 
school te brengen. De zakken kunnen op het podium neergelegd worden.  
 
Op maandag 4 november wordt al het ingezamelde goed weer opgehaald 
door bag2school.  
 

 
Uiteraard hoort u dan zo snel 
mogelijk hoeveel wij met zijn 
allen hebben ingezameld.  
 
U doet toch ook mee! 

De kinderen in groep 1/2 heb-
ben mooie wereldbollen ge-
schilderd in het kader van de 
kinderboekenweek. 

http://www.villapinedo.nl
https://www.villapinedo.nl/ik-wil-een-buddy/
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/cursussen/workshop-echtscheiding-en-opvoeden
https://familyfactory.nu/wp-content/uploads/2019/01/FF-Top-Tips-opvoedenin2huizen_HR_inkijk.pdf

