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Musical Dance Battle 

De kinderen die hebben meegedaan met de musical dance battle hebben een 
fantastische prestatie neergezet.  

20 weken  hebben de kinderen onder leiding van meester Juan Wells geoefend 
op de musical de kleine zeemeermin en namen het op tegen 8 andere scholen. 
Ze werden gecomplimenteerd om hun spontane acteerwerk en zang en zijn 
tweede geworden!  

De bovenbouw viel met Grease helaas net buiten de prijzen. Ook zij hebben 
een knappe prestatie neergezet met goed danswerk waarbij ze radslagen en 
spagaten hebben laten zien en mooi acteerwerk onder leiding van juf Sonja.   

Wij zijn trots op onze toppers!  

Jarigen in de week  van  
23 mei t/m 5 juni 
 

Aram gr 4 
Britt gr 5 
Sophia gr 5 
Juf Antoinette 
Kwan gr 6 
Wah gr 6 
Weenish gr 5/6 
 
Wij wensen iedereen een 
hele fijne verjaardag. 
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Verkeerscommissie 

Op de volgende 2 pagina’s ziet u de uitslag van 
de enquête over de verkeersveiligheid rondom 
De Wilgen. Wij zijn blij te lezen dat het meer-
derheid van de ouders vindt dat we elkaar aan 
kunnen spreken op verkeersveiliggedrag.  Het 
gaat tenslotte om de veiligheid voor allemaal.  
Daarnaast geeft u aan dat u zich gaat houden 
aan de afspraken om het voor de kinderen vei-
lig te maken.  
 
> Niet stoppen om uw kind in of uit te laden op 
de weg voor de school. 
> Zoek een parkeerplaats (ook al is dat wat ver-
der lopen en zorg voor een paraplu in de auto 
bij slecht weer) 
> Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets 
> Als u toch met de auto komt, denkt u dan 
aan uw snelheid? 
 
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe ouders voor 
onze verkeerscommissie. We hebben uw hulp 
hard nodig om de verkeerssituatie veiliger te 
maken en hierover mee te denken. U kunt zich 
aanmelden bij s.schroeder@bs-dewilgen.nl  

Woensdag 22 mei werden alle zakken voor 
bag2school opgehaald. Wat waren het er 
een hoop! Groep 7 heeft flink de armen uit 
de mouwen gestoken en alles in de wagen 
gesjouwd. We 
hebben 829 
kilo ingezameld 
ter waarde van 
€248,70. Alle 
opbrengst gaat 
naar Kika.   

Bag2school Schooltuin 

De plantjes zijn geplant 
en  het onkruid is verwij-
derd. Nu is het zaak om 
de plantjes goed water te 
geven, want het is erg 
droog! Met de gieters en 
het water uit de ton ge-
ven de kinderen elke dag 
onze plantjes water. Dat 
doen ze met grote zorg-
vuldigheid. In het week-
end bent u van harte wel-
kom om een gieter mee 
te nemen en met het wa-
ter uit de ton de plantjes 
water te geven. Dit is weer een leuk uitje!  

Het zusje van Lily uit groep 1/2c is gebo-
ren.  

 
Eva 

 
Wij wensen Lily en haar ouders heel veel geluk.  

Geboren 

Gefeliciteerd! 

Hoi, ik ben Amani en ik heb vorige week een Euro-
pees Kampioenschap gedanst. 
Het EK was in Italië.  
Ik was daar 6 dagen. Ik heb duo, 
smallgroup en formation ge-
danst daar. Duo is met z’n 
tweeën, smallgroup is met 7 
kinderen en formation is met 
25 kinderen. Het ging super 
goed! 
Met duo ben ik 19e (van de 78) 
worden, met de smallgroup 
6e (van de 32) en met de formation 3e (van de 9).  



 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
  


