Sinterklaasfeest

We hebben weer een geweldig Sinterklaasfeest achter de rug! De aankomst
met de Sint en zijn Pieten was erg leuk .
De kinderen hebben er van genoten dat Sint in de klas kwam en ze waren blij
met de cadeautjes. Natuurlijk was er voor de kinderen een lekkere traktatie.
Alle klassen zagen er gezellig uit met allerlei leuke knutselwerkjes.
De kinderen in de bovenbouw hadden de prachtigste surprises voor elkaar gemaakt! Hier was veel werk van gemaakt! Een leuke dag om op terug te kijken.
Nu gaat Sinterklaas en zijn Pieten weer terug naar Spanje. Op De Wilgen zijn
wij al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de Kerstviering en het
Kerstdiner.

Jarigen
Jarigen van
5 december t/m 18 december
Dali gr 5
Inigo gr 2/3
Hamza gr 2/3
Mariana gr 4b
Fatima gr 1/2b
Xavier gr 6
Mark gr 1/2a
Dylan gr 6/7

Welkom
We heten de volgende
leerlingen van harte welkom op De
Wilgen:
Anwar gr 1/2 a
Sarah gr 1/2 a
Mia
gr 1/2b
Wij wensen jullie en jullie ouders een
fijne tijd bij ons!

Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
In de vorige Willeke en Wil stond Luna
(gr 6) er niet in. Zij was op 20 november jarig. Als nog gefeliciteerd, Luna!
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Lichtcontrole fietsen
In de vorige Willeke en Wil stond beschreven
dat we de jaarlijkse lichtcontrole van de fietsen van de leerlingen wilden uitvoeren op 28
november. Helaas waren er (te) weinig aanmeldingen van ouders om hierbij te helpen.
Daarom hebben we besloten om dit te verplaatsen naar donderdag 12 december. Het is
belangrijk dat de kinderen van alle groepen
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 hoe u de fietsen kunt controleren.

Komt dat zien
Vrijdag 13 december vindt de volgende
Komt Dat Zien plaats.
In deze voorstelling zullen de leerlingen
van de groepen 3 en groep 6 optreden.
Deze ‘Komt dat Zien’ staat in het teken
van de Kerst.

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!

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

Kerstfeest op De Wilgen
De Kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen 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 kruisweg in Hoofddorp.
Dit zal gaan plaatsvinden op woensdag 18 december van 09.00 tot ongeveer 10.30.
Hiervoor zoeken wij nog op zoek naar hulpouders die willen rijden en/of de kinderen willen begeleiden in de kerk.
U kunt zich opgeven op de intekenlijst die naast de lokalen hangen en daarop
aangeven of u alleen rijdt of ook wilt begeleiden in de kerk.
Voor een rustig verloop van de viering willen we u vragen kleine broertjes en
zusjes niet mee te nemen.
Op donderdag 12 december ontvangt u een speciale Kersteditie van de Willeke en Wil waarin u meer
informatie kunt lezen over de Kerstviering.

Juf Froukje stelt zich graag aan u voor!
Mijn naam is Froukje Bosma en ik ben 27 jaar. Na de kerstvakantie kom ik op maandag en
dinsdag lesgeven in de klas van Yvonne. Ik heb onwijs veel zin om aan de slag te gaan met
de kinderen van groep 1/2b! In 2009 heb ik mijn bachelor in Sport & Education
(gymdocent) gehaald en 2 jaar geleden ben ik begonnen als zij-instromer bij de kleuters. Ik
doe dit met heel veel plezier.
Door mijn zwangerschap is de opleiding tijdelijk “on hold” komen te staan en vanaf
februari moet ik nog 1 jaar tot ik afgestudeerd ben. Inmiddels heb ik al veel ervaring op
gedaan bij de kleuters en vind ik dit (tot nu toe) het allerleukste wat er is. Op de woensdag zal ik ook te vinden zijn bij De Wilgen alleen dan in de midden- of bovenbouw.
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