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Sinterklaas is weer in het land! 

Wat was het spannend afgelopen week: zou Sinterklaas Apeldoorn op tijd be-
reiken met de stoomtrein, of zou de aankomst toch afgeblazen moeten  
worden? 
Gelukkig zijn alle problemen op tijd verholpen en kunnen we gaan genieten 
van een gezellige Sinterklaastijd. 
Op De Wilgen zijn we natuurlijk ook druk bezig met de voorbereidingen. 

Op maandag 18 november heeft de Sinterklaascommissie, bestaande uit een 

aantal OR-ouders en leerkrachten, samen met een heleboel ouders de school 

weer in Sinterklaassfeer gebracht. De school ziet er weer prachtig uit. Daarvoor 

onze hartelijke dank! 

Op de volgende pagina in deze Willeke en Wil  leest u 

meer over de activiteiten rondom Sinterklaas op De 

Wilgen. En is de  fotocollage  van de  gezellige Sintver-

siering in het groot te bekijken. 

 
 

Jarigen van  
21  november t/m 5 december 

 
Tara gr 3 
Giorgina gr 6/7 
Esmee gr 6/7 
Zahrae gr 1/2 a 
Dani gr 5 
Eva gr 1/2b 
Nidae gr 4b 
Hugo gr 7 
Justin gr 6 
Arya gr 4b 
 
Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 

 

Jarigen  Geboortenieuws 

Juf Christianne heeft een zoontje ge-
kregen. Op 8 november is Vincent 
Chris Haan geboren.  
We wensen juf Christianne en haar 
gezin heel veel geluk met elkaar! 
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Zoals u misschien gemerkt heeft, zijn we de afgelopen weken veel 
bezig geweest met ons project ‘Wonderwel’. In de groepen 1/2 
tot en met  7 hebben we met leskisten gewerkt en  leerzame en 
leuke uitstapjes gemaakt. Het project leert kinderen spelender-
wijs verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving.  
 
Zo is het Natuurhistorisch museum bezocht, maar ook de kring-
loop van het water bekeken in de Waterleidingduinen, of afval-
verwerking in de Milieustraat. Bij veel groepen stond ook een be-
zoekje aan het Heimanshof op het programma. Voor elke groep is 
er een interessant en leerzaam aanbod geweest. 
 
Groep 8 heeft in diezelfde periode gewerkt aan het project  
‘Planeet in actie’. Hierbij zijn de kinderen zich meer gaan richten 
op wereldwijde problemen zoals droogte en verwoestijning. En 
vooral: Wat kunnen we hier zelf aan doen in onze omgeving? Zij 
ronden het project op 28 november af.  
 
 

 

 

Hieronder staan een aantal belangrijke data voor de gezellige Sinterklaasactiviteiten: 
 

Dinsdag 26 november mogen alle leerlingen hun gymschoen zetten. De kleuters hebben hun 
gymschoenen op school en voor de andere leerlingen is het hun gymdag! 

Donderdag 5 december komt Sinterklaas, hopelijk zonder problemen dit jaar, zijn verjaardag 
vieren op De Wilgen!  

Donderdag 5 december vanaf 14.00 uur na afloop van het Sinterklaasfeest kunnen wij de hulp 
van ouders goed gebruiken om alle versiering weer op te ruimen. Dan kunnen we de volgende 
dag gaan starten met de Kerstversiering. 

 
De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 volgen ook dit jaar weer tot 6 december Het Sinterklaas-
journaal. Dat is ook online te volgen op www.sinterklaasjournaal.nl  Naast dat de afleveringen online 
(terug)gekeken kunnen worden, zijn er ook liedjes en spelletjes te vinden. 
De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 hebben deze week een brief 
gekregen en hebben een verlanglijstje gemaakt. Zij gaan lootjes trekken en 
surprises voor elkaar maken, natuurlijk mét een mooi gedicht. 
 

We gaan met elkaar weer een gezellige Sinterklaastijd voor de kinderen ma-

ken op De Wilgen! 

Sinterklaas  

De duurzame weken  Sintversiering 

http://www.hetsinterklaasjournaal.nl
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 Vrijdag 29 november vindt de volgende Komt Dat Zien 

plaats.   
In deze voorstelling zullen de leerlingen van de groepen 
1/2b, 4b en groep 7 optreden. Deze ‘Komt dat Zien’ 
staat in het teken van Sinterklaas. 
 
De deur van het theater (aula) gaat om 11.00 uur open 
en om 11.15 uur begint de voorstelling. 
 
Alle ouders en belangstellenden zijn van harte welkom! 
 

 

De Kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereidin-
gen voor het Kerstfeest op De Wilgen. 
 
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de kerstviering 
te houden in de R.K kerk Joannes de Doper aan de kruis-
weg in Hoofddorp. 
Dit zal gaan plaatsvinden op woensdag 18 december 
van 09.00 tot ongeveer 10.30. 
Samen in de kerk vieren, samen zingen, samen de ge-
boorte van Jezus vieren. We willen de kinderen de sfeer 
en de gebruiken van het kerstfeest laten zien en voelen. 
Waar kan dat beter dan in de kerk? 
De kerk is immers de ontmoetingsplaats voor mensen 
om te overdenken, hun gevoelens te uiten en samen te 
zijn. 
  
Hiervoor zoeken wij hulpouders die willen rijden en/of 
de kinderen willen begeleiden in de kerk. 
Voor een rustig verloop van de viering willen we u vra-
gen kleine broertjes en zusjes niet mee te nemen. 
U kunt zich opgeven bij de intekenlijst die er naast de 
lokalen hangen en daarop aangeven of u alleen rijdt of 
ook wilt begeleiden in de kerk. 

Voorbereiding Kerstfeest 

Gevonden voorwerpen Komt dat zien 

Lichtcontrole fietsen 

Op donderdag 28 november houden we de jaarlijkse 
licht-controle van de fietsen van de leerlingen. Daar-
om is het belangrijk dat de kinderen van alle groe-
pen op de fiets naar school komen. 
 

Komt u ons helpen? 
Voor de licht-controle, tussen 8.00 – 8.45 uur, zijn 
we op zoek naar 3 á 4 hulpouders. Om 08.00 uur 
krijgt u in de aula een hesje en instructies om de 
fietsen te controleren. 
 

U kunt zich als hulpouder aanmelden bij juf Simone 
van groep 4A of juf Elsemartha van groep 6. 

 

 

Kerst... 

 

 

 

 

Donderdag 6 december gaan wij de school  
versieren en op donderdag 19 decem-
ber moet alles weer opgeruimd worden. 

Ouders die willen helpen, kunnen zich inschrij-
ven op de intekenlijst die vanaf woensdag 27 
november bij de deur van elke klas hangt . 


