
 

Pagina 1 

Welkom (terug) allemaal!  

Het schooljaar 2019-2020 gaat 26 
augustus weer van start en we 
hopen natuurlijk dat jullie alle-
maal een heerlijke vakantie heb-
ben gehad. Opgeladen om dit 
schooljaar weer fris en fruitig aan 
de slag te gaan! Wij hebben er in 
ieder geval weer veel zin in en 
gaan er met elkaar een fantas-
tisch schooljaar van maken.  
 
Maandagochtend verzamelen we met zijn allen op het schoolplein. De 
kinderen zoeken onder een gezellig muziekje van onze huisdj Max hun 
eigen leerkracht op.  Deze opening vindt plaats om 8.20 uur. Zoals eerder 
vermeld in de vorige Willeke en Wil zou er een leuke attentie voor de kin-
deren zijn ter ere van ons dertig jarig bestaan. Helaas is deze door om-
standigheden nog niet gereed. We zullen dit op een ander moment fees-
telijk aanpakken.  
 
Om 8.35 uur zullen de kinderen naar hun eigen klas gaan. De kinderen 
van groep 6/7 en groep 7 lopen samen met Juf Laurien en juf Marjolein 
naar de dependance. Alle ouders zijn natuurlijk van harte welkom om 
even in de groepen te komen kijken, om 8.45u starten de lessen.  
 
Belangrijke mededelingen: 
Vanaf dit schooljaar brengen de ouders van groep 6-7-8 hun kinderen tot 
aan de deur van het lokaal en mogen deze niet meer in de klas komen. 
We willen meer rust bewaken in de groepen en de leerlingen meteen in 
de leerstand zetten met het starten van de begintaak. Er zullen dit school-
jaar inloopmomenten zijn waarop u welkom bent in de klas en ook een 
stukje van een les mag meemaken.  Als u de leerkracht wilt spreken kan 
dit na schooltijd of een afspraak maken via de mail.  
 
Kom op tijd, wij zullen met de schoolbel gaan bellen om aan te geven 
dat de lessen starten. De deur van het lokaal zal dan sluiten.  
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Jaarplanning 2019-2020 

 

Ik ben Marian Hornberg, 41 jaar en gelukkig getrouwd met Jerry Hornberg. Samen hebben wij twee fantastische 
kinderen. Eva van 9 en Sam van 6 jaar.  
 
De afgelopen 18 jaar ben ik werkzaam geweest bij de Rabobank. Ik heb er bij-
na altijd met plezier gewerkt, maar de passie was verdwenen. Ik heb ervoor 
gekozen mijn hart te volgen en me om te scholen naar het onderwijs. Ik wil 
me graag inzetten om kinderen te helpen zich (weer) kind te voelen en ze met 
plezier naar school te laten gaan door hen in te laten zien waar hun krachten 
liggen en die (meer) te gebruiken. Het afgelopen jaar ben ik als stagiaire In-
tern Begeleider werkzaam geweest. Ik heb er zin in aan de slag te gaan en ie-
dereen te leren kennen! 

Even voorstellen….  

Schoolmelk 

Ook dit schooljaar is er de mogelijkheid om schoolmelk te bestellen voor in de 
lunchpauze en/of in de kleine pauze.  
Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan Campina 
(www.campinaopschool.nl). 
 
Let op: op de eerste maandag na de vakantie is er nog geen schoolmelk voor 
de kinderen. 

Gedicht  

 

Een kind is als een vlinder in de wind 
 

De een vliegt hoog, de ander vliegt laag, 
 

Maar ieder doet het op zijn eigen manier.  
 

Het leven is geen competitiestrijd 
 

Ieder kind is anders 
 

Ieder kind is special 
 

Ieder kind is mooi 
 
 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 

Kerstvakantie 23 december  t/m  
3 januari 

Krokusvakantie 17 t/m 21 februari 

Pasen 10 t/m 13 april 

Voorjaarsvakantie 27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart 21 en 22 mei 

Pinksteren 1 juni 

Zomervakantie  6 juli t/m 14 augustus 

Studiedagen 16 september2019 
20 december2019 
14 februari 2020 
20 maart 2020 
9 april 2020 
22 juni 2020 
3 juli 2020 
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Leuk nieuws 

Juf Sophie uit groep 3 is zwanger 

Zij is nu ongeveer 18 weken 
zwanger. 

Wij wensen juf Sophie een fijne 
zwangerschap toe. 

Even voorstellen….  

Ik ben Christine van Bemmelen. 
Moeder van vier gehuwde kinderen en oma van in  november zes kleinkin-
deren. Mijn werkende verleden ligt eerst in het onderwijs en later in het 
begeleiden van ouderen in het verpleeghuis. Tevens heb ik via Home start 
(Humanitas) gezinnen die dat nodig hadden een on-
dersteuning gegeven. 
Ook heb ik geholpen om mensen die vanuit het bui-
tenland kwamen te helpen met de Nederlandse taal. 
 
Omdat het ondersteunen en helpen in mijn bloed zit 
vind ik het fijn dat dit opnieuw tot ontplooiing mag 
laten komen bij de Wilgen. 
Ik hoop een mooi steentje bij te mogen dragen. 
 
Met vriendelijke groeten,  Christine  

Gymrooster  

De kleuters gymmen in de speelzaal van de Tabitha.  
Maandag:       Maandag:      Vrijdag 
            locatie Amazone 

 

 

Woensdag:      Dinsdag:        

 

 

 

8.45u-9.30u 1/2 a 

9.30u– 10.15u 1/2 b 

10.15u-11.00u 2 

Tijd Groep Locatie 

12.45u-13.30u 8 Pax 

13.30u-14.45u  6 Pax 

8.45u-9.30u 1/2 a 

9.30u– 10.15u 1/2 b 

10.15u-11.00u 2 

8.30-9.50 6/7 Amazone 

9.50u– 10.35u 4b Amazone 

10.35u-11.20u 4a + 3 van 2/3 Amazone 

11.20u-12.05u 3 Amazone 

12.45u-13.30u 5 Amazone 

13.30-15.00 7 Amazone 

8.30-9.15 5 

9.15u– 10.00u 4a + 3 
van 2/3 

10.00u-10.45u 4b 

10.45u-11.30u 3 

11.30u-12.15u 8 

Activatiecode: 3521177  
Wij werken met een schoolapp. In deze app zult u de kalender van de groep aantreffen en de foto’s die de leer-
kracht maakt in de groep. Om hiervan gebruik te maken moet u zich registreren. Hoe u dit doet staat in de flyer. 
Mocht u vorig jaar al geregistreerd zijn hoeft u niets te doen, u bent automatisch aan uw nieuwe groep gekop-
peld. 

Schoolapp 


