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Bericht vanuit Spanje 

Wanneer ik terugdenk aan vorige week woensdag, 
Verschijnt er op mijn ‘oude’ gezicht een brede glimlach. 
Samen met mijn Pieten ben ik woensdag vroeg vertrokken, 
Want o wat was ik drie weken geleden geschrokken. 
Deze drie Pieten konden niet klimmen, 
Dus moesten ze van mij extra gymmen. 
Hier en daar lieten lag er een veer in de speelzaal, 
Gelukkig kwamen ze daar zonder al te veel kabaal. 
In jullie aula was een klim en klauter stellage, 
Na veel oefenen konden de Pieten klimmen naar iede-
re etage. 
Jullie school hebben we gevonden in onze ouderwetse legertruck, 
Wat een geluk hebben wij gehad, want deze ging onderweg niet stuk. 
Jullie hadden gezellige muziek op het plein, 
Hierdoor wisten wij meteen waar we moesten zijn. 
Na een gezellige ochtend bij jullie op school en bezoekjes in de klas, 
Was die goedheiligman helemaal in zijn sas. 
250 kinderen zwaaiend en zingend in een mooie erehaag, 
Tot volgend jaar, dan zijn wij er weer heel erg graag. 

Sinterklaas en zijn Pieten  

Jarigen in de week  
van  
14 december t/m 
9 januari 
 
Xavier gr 5 
Dylan gr 5/6 
Xander gr 3b 
Khouloud gr 3a 
Jin gr 3a 
Lina gr 1/2b 
Nataliia gr 1/2 b 
Katie gr 7/8 
Imran gr 7/8 
Joep gr 5 
Shanaya gr 1/2 c 
Senna gr 6 

Allison gr 1/2 c 
Feline gr 4 
Juf Michelle 
Juf Eveline 
Meester Driss 
Kaylee gr 5 
Raoul gr 1/2 b 
Seth gr 1/2 d 
 

 

Nieuwe Leerlingen 
 

Voor de kerstvakantie en na de 
kerstvakantie zullen er weer 
nieuwe leerlingen starten. 

 
Mark gr 1/2 a 
Levie gr 1/2 b 

Sophie gr 1/2 d 
 

Wij wensen de leerlingen heel 
veel plezier bij ons op  

De Wilgen! 
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Typetuin 

Herinnnering: de Typtetuin start in maart 
Voor degenen die de informatiebrief van de Typetuin over het hoofd hebben gezien, hierbij een korte reminder.  
In maart 2019 gaat er een groepscursus van start bij ons op school. Kinderen die al jong een typecursus hebben 
gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. 
 

 
 

Tot 2 januari 2019 geldt bovendien een aantrekkelijke vroegboekkorting. Je betaalt dan 150 euro in plaats van 

175 euro. Meer informatie of meteen inschrijven? Ga naar www.typetuin.nl of mail je vraag naar  

support@typetuin.nl of neem contact op met juf Miranda. 

Startdatum: dinsdag 12 maar t 2019 

Voor wie: leer lingen uit groep 6, 7 en 8 

Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur  

Leslocatie: BS De Wilgen (alleen leer lingen van de school), Femina Mullerstraat 177, 2135 MH, Hoofd-
dorp 

Komt Dat Zien 

Vrijdag 14 december vindt de volgende Komt Dat 
Zien plaats. In deze voorstelling zullen de leer-
lingen van de groepen gr 5/6 en 6 optreden. Het 
thema is kerst. 
De deur van het theater (aula) gaat om 10.45u 
open en om 11.00u begint de voorstelling. Alle 
ouders en belangstellende zijn van harte welkom. 

In de voorstelling is  vanwege de nieuwe privacy 
wet niet meer toegestaan foto’s te maken. We 
zullen, als van ouds, ervoor zorgen dat door een 
huisfotograaf foto’s worden ge-
maakt. Deze zullen we delen op 
het besloten gedeelte van de 
schoolapp, mits u hiervoor toe-
stemming heeft gegeven. 

De bak met gevonden voorwerpen is weer flink gevuld.  

Liever hopen de spulletjes natuurlijk weer bij hun eige-
naar te zijn.  
 
De spullen zullen donderdag 20 december op het podi-
um worden uitgespreid. Alles wat er daarna blijft liggen 
verzamelen wij voor de volgende bag2school actie.  

Alle groepen zullen langs 
de spullen lopen, maar 
wellicht is het handig als u 
zelf ook nog even komt 
kijken.  

 

Gevonden voorwerpen 

http://www.typetuin.nl
mailto:support@typetuin.nl


Het Sinterklaasfeest is nog maar net achter de rug, maar op school zijn we ons alweer aan het voorbereiden op het 
kerstfeest. Intussen is de school alweer helemaal in kerstsfeer gebracht. 
 
Maandag 17 december willen we, traditiegetrouw, weer met alle kinderen van de school kerststukjes maken. Dit 
gebeurt vanaf 13.30 uur in alle klassen. Als u wilt helpen, dan kunt u zich opgeven op de lijst die bij de klassendeur 
hangt. De materialen daarvoor moeten de kinderen zelf meenemen: een (klein) bakje met al natgemaakte oasis, een 
kaars, groene takjes (het liefst op maat geknipt) en versierselen. Als de kerststukjes klaar zijn, hangt er in de school 
een heerlijke dennengeur en zijn we helemaal klaar voor een feestelijk aangekleed kerstdiner!  
 
Woensdag 19 december: kerstfeest! In de ochtend zal de kerstviering, voor alle groepen, in de aula van de Wilgen 
plaatsvinden. Aangezien het te vol wordt om met alle groepen tegelijk in de aula te zitten, zal er een viering voor de 
onderbouw groepen zijn en een viering voor de bovenbouwgroepen. Het thema van de viering is: Iedereen telt mee.  
 
’s Avonds van 18.00 uur tot 19.00 uur is het dan tijd voor ons kerstdiner. De deuren van de school gaan om 17.45 uur 
open. Dan verwachten we de kinderen in hun eigen klas.  
Voor de groepen 5/6 en 6 zal het kerstdiner in de aula van de Wilgen plaatsvinden. Overdag is de aula omgetoverd tot 
sfeervolle eetzaal, waar de groepen 5/6 en 6 kunnen genieten van hun kerstdiner.  
Zoals gebruikelijk willen we weer aan alle kinderen (ouders) vragen om iets voor het buffet mee te nemen. Op de klas-
sendeur komt een intekenlijst te hangen. Er staan een aantal vaste gerechten op de lijst waarvoor ingeschreven kan 
worden. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om zelf een gerecht in te vullen. Als u twijfelt over de te maken hoeveel-
heid, vraag dan gerust advies aan de leerkracht. Het is namelijk niet de bedoeling dat ieder gerecht voor de hele klas 
gemaakt wordt. 
Graag op maandag of dinsdag al bord, beker en bestek mee naar school nemen, in een plastic tasje voorzien van 
naam. We willen ook vragen of uw kind een led-lichtje mee wil nemen. Er worden geen echte kaarsjes meer gebrand 
in de klas.  
Tijdens het diner voor de kinderen bent u als ouders welkom op het schoolplein, waar gezellige kerstmuziek zal klin-
ken en glühwein, erwtensoep en vegetarische soep klaar zullen staan om u warm te houden! We willen u wel ver-
zoeken om niet voor de ramen van de lokalen te gaan staan, zodat de kinderen niet afgeleid worden van hun eigen 
feestje. Om 19.00 uur worden alle kinderen dan door hun eigen ouders uit de klas (voor de groepen 5/6 en 6 uit de 
aula) gehaald om naar huis te gaan.  
 
Donderdag 20 december: komt u ook weer helpen opruimen?! Dit wordt gedaan onder schooltijd. Ook hiervoor 
kunt u zich aanmelden via de lijst die bij de klas hangt. We kunnen uw hulp goed gebruiken, zowel op de dependance 
als op de Wilgen.  
 
Tot slot willen we nog een afspraak herhalen die we een aantal jaren op de wilgen hebben: als uw kind het leuk vindt 
om de klas een gelukkig kerstfeest te wensen, laat hem of haar dan één kerstkaart meenemen voor de hele klas en 
niet voor individuele kinderen. 
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Een groot aantal van u kent mij nog wel, maar ik kan mij ook voorstellen, dat een aantal van u zich afvraagt: “Wie 
is die rare snuiter, waar mijn kind het overheeft, als hij of zij zegt dat er een nieuwe meester rondloopt bij de 
TSO?” 
 
Een aantal leerlingen noemt mij Meester Fred. Een aantal jaar geleden heb ik, samen met een aantal overblijfmoe-
ders, de TSO opgezet zoals deze nu nog gedraaid wordt. Omdat mijn kinderen, Jitske en Tjibbe, twee jaar geleden 
naar de middelbare school gingen, heb ik het stokje overgedragen aan andere vrijwilligers. 
 
Tijdens de verhuizing in de afgelopen zomervakantie, heb ik aangegeven aan Antoinette, dat als ze mij nog nodig 
zou moeten hebben voor iets, zij altijd bij mij aan kan kloppen. Dat was niet tegen dovemans oren. 
 
Zij waren opzoek naar iemand die de TSO zou kunnen gaan coördineren. En omdat ik dat al eerder gedaan had, 
dacht zij aan mij. Vandaar dat ik weer terug ben te vinden op De Wilgen. 
 
Ik wil gelijk gebruik maken van deze gelegenheid om u als ouder te vragen of u het leuk zou vinden om ook eens te 
komen kijken tijdens de TSO. Het TSO-team is namelijk opzoek naar ouders die op de reservelijst willen komen te 
staan om TSO te draaien. Het TSO-team bestaat nu uit 5 tot 6 moeders die op maandag, dinsdag en donderdag de 
TSO draaien. Het komt alleen nog wel eens voor, dat we op sommige momenten net een paar ogen en handen te 
kort komen. De vaste TSO-medewerkers hebben zich dan moeten afmelden, omdat ze ziek zijn of andere bezighe-
den hebben. 
We zijn dus opzoek naar vaders, moeders, oma’s en/of opa’s, die in de gelegenheid zijn, om zo af en toe TSO te 
draaien. Een leuke bijkomstigheid is ook, dat je hier ook nog voor betaald wordt. Niet alleen met een lach van de 
leerlingen en een bedankje van de leerkrachten, maar ook een financiële bijdrage van € 6,75 per keer. 
 
Dus lijkt u dit wel wat, stuur dan een mailtje naar fred.connexxion@planet.nl en ik zet u op de reservelijst. Als u 
vragen heeft, mag u deze ook via dit mailadres stellen. 
 
Namens het TSO-team, 
Fred Rijns 
Coördinator TSO De Wilgen 

Terug van weggeweest 
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