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Schooltuinseizoen geopend! 

Het schooltuinseizoen is weer geopend. Onze tuinman Peter Steetskamp heeft 
de grond weer omgespit en is er klaar voor om weer met de groepjes aan de 
slag te gaan. Elke woensdagochtend zal hij met groepjes uit de klassen in de 
tuintjes werken.  

Denkt u eraan dat de kinderen niet hun mooiste schoenen aanhebben op 
woensdag? Met werken in de tuin worden de kinderen een beetje vies.  

Ook willen wij vragen of er wellicht hulpou-
ders zijn die het leuk vinden om bijvoorbeeld 
een half uurtje te helpen bij de groep van zijn 
of haar kind. Het werken in de tuin is licht 
werk en u kunt op een ontspannen manier 
met de kinderen aan de slag. Als u hier inte-
resse in heeft dan kunt u zich opgeven bij de 
leerkracht van uw zoon of dochter.  

Jarigen in de week  van  
11 april t/m 8 mei 
 

Gijs gr 5/6 
Alisa gr 7/8 
Jamie gr 1/2b 
Senn gr 3b 
Juf Marion 
Amori gr 1/2b 
Fien gr 1/2c 
Max gr 7/8 
Maud gr 5 
Thijs gr 5 
Maurits gr 5 
Minke gr 7/8 
Aaron gr 1/2c 
Noor gr 1/2d 

 
 
 
Alvina gr 1/2d 
Jill gr 4 
Vayen gr 1/2b 
Matei gr 1/2 a 
Valentina gr 1/2c 
Norah gr 1/2 b 
 
Wij wensen iedereen 
een hele fijne verjaar-
dag. 

Dean gr 1/2 a 
Amna gr 1/2 a 
 
Wij wensen jullie 
veel plezier bij 
ons op school! 
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Superjuf! 

Dinsdag 2 april mocht onze eigen juf Marjolein een wel heel mooie titel in ontvangst nemen: 
Superjuf van de gemeente Haarlemmermeer! De verkiezing was opgezet door boekhandel 
Stevens uit Hoofddorp. Alle kinderen en ouders van basisscholen uit de gemeente Haarlem-
mermeer mochten online aangeven welke juf of meester volgens hun de titel van superjuf of 
supermees moest krijgen en vooral: waarom. De kinderen, en ook de ouders, van groep 6 heb-
ben heel hard hun best gedaan om uit te leggen waarom juist juf Marjolein de titel van Super-
juf verdient. Uit meer dan 240 inzendingen werd uiteindelijk onze Marjolein gekozen tot Super-
juf van de gemeente Haarlemmerrmeer. Wat een compliment!  

 

Uiteraard zijn we ontzettend trots op al 
onze superjuffen en supermees-
ters die wij in ons team hebben, 
maar deze oorkonde krijgt na-
tuurlijk wel een heel mooi plekje 
in onze school!  
 
Marjolein won o.a. een mooi boe-

kenpakket voor de klas en school. 

 

Vrijdag 12 april vindt de volgende Komt Dat 
Zien plaats. In deze voorstelling zullen de leer-
lingen van de groepen gr 5/6,6 en 7/8 optreden.  
De deur van het theater (aula) gaat om 11.00u 
open en om 11.15u begint de voorstelling. Het 
thema is ’nieuws’.  Alle ouders en belangstellen-
de zijn van harte welkom. 

In de voorstelling is  het vanwege de nieuwe 
privacy wet niet meer toegestaan om foto’s te 
maken. De leerkrachten zorgen ervoor dat er 
foto’s worden gemaakt. Deze zullen we delen 
op het besloten gedeelte van de schoolapp, 
mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Komt Dat Zien! Verkeersveiligheid 

Beste ouders,  
   
Er zijn zorgen over de veiligheid van het verkeer rond onze 
school, aan het begin en einde van de schooldag. Wij willen 
u vragen om deze korte enquête van Veilig Verkeer Neder-
land in te vullen. Hiermee kunnen we kijken of ouders pro-
blemen zien in de omgeving van de school, waar dat dan is 
en welke oplossingen er zouden kunnen zijn.   
Als we de reacties binnen hebben, kijken we of het nodig is 
om een bijeenkomst te hebben over de eventuele ver-
keersproblemen. U krijgt de uitslagen toegestuurd. Natuur-
lijk krijgt u ook te horen wat we met deze informatie doen.  
   
Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. U kunt tot <max 2 
weken na mail> reageren. Graag per gezin de vragenlijst 
één keer invullen.   
   
Voor het onderzoek klik hier: https://nl.surveymonkey.com/r/
DeWilgen  

Alvast heel erg bedankt!  
   
Met vriendelijke groet,  
 De verkeerscommissie 
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