Terugblik Kinderboekenweek
De afgelopen dagen hebben in alle groepen in het teken gestaan van de Kinderboekenweek met het thema “Reis mee!”
Op woensdag 2 oktober was de gezamenlijke opening op het schoolplein met
onze eigen DJ Max, het tekenen van allerlei voertuigen en zingen en dansen op
het lied Reis mee van Kinderen voor Kinderen. Ook was er voor elke groep een
kinderboek, aangeboden door de Bibliotheekcommissie en de Ouderraad.
Daarnaast hebben verschillende groepen aan elkaar voorgelezen, was er voor
de groepen 1 tot en met 4 een kinderboekenschrijfster uitgenodigd en hebben we
kunnen genieten van twee theatervoorstellingen.
En niet te vergeten de inmiddels traditie
geworden Kinderboekenmarkt! Er waren
niet alleen veel kinderen die boeken gingen verkopen, ook een heleboel kinderen
hebben de komende tijd weer veel leesplezier met hun nieuwe aankopen!
Kortom, een geslaagde Kinderboekenweek
met veel afwisselende activiteiten.

Jarigen
Jarigen in de week van
17 oktober t/m 6 november
Damir gr 3
Lizzy gr 5
Eliza gr 3
Matei gr 6
Bastiaan gr 8
Liv gr 4b
Elissa gr 6/7
Lisa gr 3

Daan gr 7
Sarah gr 3
Anastacia gr 6/7
Yara gr 8
Lisa gr 6/7
Dani gr 4b
Marcel gr 6/7
Mika gr 5

Welkom
We heten de volgende
leerling van harte welkom op De
Wilgen:
Livia gr 1/2 a
Wij wensen jou en jouw ouders een
fijne tijd bij ons!

Wij wensen jullie een
fijne verjaardag!
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Even voorstellen

Schoolfotograaf

Hoi! Mijn naam is Iris Bleeker en ik zal
komend halfjaar elke dinsdag bij groep 6/7 van juf Laurien
stagelopen.
Ik zit in mijn tweede jaar van de Academische Pabo in Leiden
en ben 21 jaar oud. In mijn vrije tijd speel ik musicals en in
vakanties werk ik graag in een animatieteam op kindercampings.
Ik hoop deze tijd veel hier te leren en dat de kinderen natuurlijk iets van mij leren :).

Op maandag 28 oktober komt de
schoolfotograaf op school.
Tip van de schoolfotograaf: als uw
kind kleurrijke kleding draagt, komt
de foto beter tot zijn recht. Vermijd
daarbij fluorescerende kleding.
Na ongeveer twee weken ontvangt
uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een
uniek inlognummer en wachtwoord.
Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Op deze manier
kunt u de foto’s
bestellen.

De duurzame weken op De Wilgen
Zoals u misschien weet is de nationale dag van de Duurzaamheid jaarlijks op 10 oktober. Echter, deze
dag valt altijd midden in de Kinderboekenweek. Na de herfstvakantie beginnen op school de weken
van de duurzaamheid. Als groene school dragen wij duurzaamheid een warm hart toe.
Vorig jaar zijn wij als pilotschool, in samenwerking met het NMCX (het centrum voor duurzaamheid)
begonnen met het project Wonderwel. Dit was een enorm succes. Vandaar dat wij dit jaar verder
gaan met Wonderwel.
We gaan aan de slag met het verhaal achter drinkwater, riolering, elektriciteit, voedsel en aardgas.
Hoe doen we dat? Diverse excursies staan op de planning. Denk zoal aan een bezoekje aan de Waterzuivering, de Milieustraat, het Historisch Museum of aan het bezoekerscentrum De Oranjekom
(waterleidingduinen) waar kinderen alles leren over het zuiveren van water. In de klassen gaan de
kinderen ook aan de slag met diverse leskisten die passen bij deze onderwerpen. Ook zullen er gastprekers op school komen die het een en ander vertellen over Energie uit de zon en Vooruit met waterstof. Groep 8 gaat aan de slag met het thema ‘Planeet in actie’ i.s.m. Just diggit.
Verdere informatie over de uitjes ontvangt u van de leerkracht. We maken er met z’n allen leerzame
én duurzame weken van!
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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 groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens 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. Daarnaast 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 kleding in te stoppen.
Bag2School zal de kleding inzamelen op 4 november 2019.
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling!

Musical Dance Battle

Komt Dat Zien

Wij zijn verheugd te kunnen berichten dat ook dit
schooljaar de Musicaldance Battle zal worden aangeboden. De Musicaldance Battle is een activiteit voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6, 7, 8, bestaat uit 20 lessen
inclusief de generale repetitie. De lessen vinden na
schooltijd plaats in de Amazone. De voorstelling zal op
18 of 19 april plaats vinden in de Meerse.

Vrijdag 18 oktober vindt de volgende Komt Dat
Zien plaats. In deze voorstelling zullen de leerlingen
van de groepen 1/2a, 4a en groep 6/7 optreden.

Tijdens deze naschoolse theateractiviteit staan zang,
dans, theater, samenspel, speltechnieken en performance centraal in de lessen. Naast plezier dragen de
lessen tevens bij aan het vergroten van de persoonlijke
en sociale ontwikkeling van het kind.

De deur van het theater (aula) gaat om 11.00 uur
open en om 11.15 uur begint de voorstelling over
reizen en griezelen.

Alle ouders en belangstellenden zijn van
harte
welkom!

Mad Science komt weer op De Wilgen
met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 11-11-2019, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al
eerder hebben meegedaan.
De cursus is op dinsdag om 15:15 uur, vanaf 10-12-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de
cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede
groep van start. Inschrijven kan t/m 25-11-2019. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org
Openbare afbeeldingen van Mad Science zijn via deze link te vinden en
kunnen bij de tekst geplaatst worden. Graag ontvangen wij jullie nieuwsbrief, om te weten wat er naar de ouders is gecommuniceerd.
Bel ons gerust bij vragen. Wij helpen graag.
Met wetenschappelijke groet,
Marianne van den Bos
Mad Science Noord-Holland
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