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Duurzame weken op De Wilgen 

Na de Herfstvakantie zijn we gestart met de duurzame weken op  
De Wilgen. De groepen zijn actief bezig met het verhaal achter drinkwa-
ter, riolering, elektriciteit, voedsel en aardgas.  
Ook hebben verschillende groepen afgelopen week een gastles gekre-
gen of zijn op excursie gegaan.  
 
 
 

Jarigen in de week  van  
7 november t/m 21 november 

Alex gr 1/2 b             
Rosalie gr 3               
Thijmen gr 4a           
Bryan gr 8               
Quinta gr 7                
Olivia gr 5 
Luna gr 1/2a 
Noah gr 2/3 
Jill gr 1/2a 
Nova gr 3 
Dani gr 5 
 
Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 

Jarigen  Welkom 

We heten de volgende  
leerling van harte welkom op De 
Wilgen: 
 
Liam gr 1/2 a 
 
Wij wensen jou en jouw ouders een 
fijne tijd bij ons!  
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Mijn naam is Yanka en ik wil mij via deze weg even 
voorstellen. Ik ben de grote bofkont die vanaf volgen-
de week samen met juf Sophie op maandag en dins-
dagochtend de  kind(eren) van groep 3 ga begeleiden 
en lesgeven.  Na de Kerstvakantie vervang ik juf So-
phie tijdens haar zwangerschapsverlof tot aan de zo-
mervakantie.  
Ik woon in Hillegom en ben getrouwd met Gerben. 
We zitten momenteel in de eervolle fase om 2 pubers 
(13 en 12 jaar oud) op te mogen voeden. Beiden gaan 
inmiddels naar het voortgezet onderwijs en dat geeft 
mij wat meer ruimte om weer aan het werk te gaan 
in het onderwijs.  
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met yoga, kampe-
ren en mijn passie voor essentiële oliën. Ik ben dol op 
de natuur en vind dat we daar heel zuinig op moeten 
zijn. Ik vind het dan ook super dat ‘de Wilgen’ duur-
zaamheid hoog heeft staan.  
Ik kijk er ontzettend naar uit om de kinderen te ont-
moeten en ik wil er samen met het team van ‘De Wil-
gen’ en de kinderen een leuke 
en leerzame tijd van maken.  
 
Tot snel!  
Warme groet,  
Yanka Willemse  
 
 
 

Mijn naam is Marit de Jonge,  ik ben 19 jaar en kom 

uit Haarlem. Tot en met januari loop ik elke dinsdag 

stage op De Wilgen. Dit doe ik in groep 7 bij juf Marjo-

lein. Ik zit in mijn tweede jaar van de Academische 

Pabo in Leiden. Een combinatie van pedagogische 

wetenschappen op de universiteit en de Pabo op de 

hogeschool. Ik zal op dinsdag enkele lessen geven en 

natuurlijk helpen in en rondom de klas.  In mijn vrije 

tijd ben ik vaak te vinden op het voetbalveld of in de 

bioscoop. In de zomervakantie vind ik het heel leuk 

om te reizen en nieuwe steden te bezoeken.  

Ik heb ontzettend veel zin in deze stageperiode en 

hoop een heleboel te leren! 

 

 

Weet u het nog? 
In de Kinderboekenweekeditie 2019 van de Willeke & Wil hebben wij u attent gemaakt op de spaar-
actie bij Boekhandel Stevens. Door tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek te kopen bij Boek-
handel Stevens kon er  gespaard worden voor gratis boeken voor onze schoolbieb.  
We bedanken iedereen hartelijk voor het mooie bedrag van €63,63 dat bij elkaar gespaard is! We 

gaan binnenkort de waardebon inwisselen voor mooie kinderboeken! 

 

 

Spaaractie Boekhandel Stevens 

Even voorstellen 


