Eerste communie
Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de christelijke kerk.
Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof.
Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De doop, dit gebeurt meestal bij de geboorte van het kind. De communie, dit vindt meestal plaats rond het zevende
levensjaar van het kind. Tijdens de communie deelt het kind voor het eerst
mee aan de maaltijd van de Heer. En het laatste onderdeel is het Vormsel, dit
vindt meestal plaats rond het twaalfde levensjaar van het kind. Het vormsel
heeft als doel het kind een sterke ziel mee te geven.
De informatie avond voor de eerste communie is op woensdag 9 oktober om
20.00 in het parochiehuis van de Joannes de Doper kerk in Hoofddorp.

Jarigen in de week van
19 sept t/m 2 oktober
Sofia gr 5
Anne gr 3
Teska gr 7
Diana gr 8
Anvi gr 6/7
Kyano gr 3
Wij wensen
iedereen een hele fijne
verjaardag.

Welkom
We heten de volgende leerlingen van harte welkom op De
Wilgen:
Roan gr 1/2 b
Eline gr 1/2 b
Wij wensen jullie en je ouders
een fijne tijd bij ons!
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Washulp gezocht

Komt Dat Zien

Handen wassen en afdrogen, schoonmaken en tafels soppen. U
begrijpt dat er in een week heel veel handdoeken, theedoeken en
schoonmaakdoekjes gebruikt worden. Al die doeken moeten natuurlijk gewassen worden. Daarvoor wordt uw hulp ingeroepen!

Vrijdag 28 september vindt de volgende
Komt Dat Zien plaats. In deze voorstelling zullen de leerlingen van de groepen
gr 1/2c, 3a en 7/8 optreden.
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.

De praktijk heeft geleerd dat u drie à vier keer per jaar aan de
beurt bent. De zak met wasgoed staat op woensdag voor u klaar in
de teamkamer. Daar kunt u ook de schone was weer terugzetten.
Nadat de aanmeldingen geïnventariseerd zijn, ontvangt u een lijst
met namen en data. Dan weet u precies wanneer u aan de beurt
bent.
Als u wilt wassen, meldt u zich dan aan bij juf Yvonne (groep 1/2d).
Dit kan via de mail:
y.pet@bs-dewilgen.nl
Alvast bedankt!

Schoolfotograaf
Maandag 28 oktober komt de schoolfotograaf.
In de bijlage vindt u informatie vanuit de schoolfotograaf. Graag uw aandacht voor deze bijlage.
Ook dit jaar is er gelegenheid om met broertjes/
zusjes op de foto te gaan die niet op De Wilgen
zitten. U wordt nog geïnformeerd over de tijden.
Wilt u hier gebruik van maken, dan kan u zich
aanmelden tot uiterlijk dinsdag 15 oktober bij
Monique van der Lans: m.vanderlans@bsdewilgen.nl De foto's worden gemaakt op volgorde van aanmelding.
Broertjes en zusjes die allemaal op school zitten
worden door ons opgehaald en op de foto gezet,
hier hoeft u niets voor te doen.
Met een persoonlijke inlogcode kunt u de foto's
bekijken en bestellen. Het betalen zal via i-Deal
verlopen.
Deze informatie ontvangt u, nadat de fotograaf
op school is geweest.

In de voorstelling is vanwege de nieuwe
privacy wet niet meer toegestaan 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.

Inloopmoment
Vanaf dit schooljaar werken we met inloopmomenten.
Donderdag 26 september zal het eerste inloopmoment
plaatsvinden. U bent dan van harte welkom om (wat langer) een kijkje te nemen in de groep van u kind. Er zullen
schriften en boeken op tafel liggen, hier kunt u dan ook
even in kijken.

Studiedag 16 sept.
Afgelopen maandag hebben de leerkrachten een studiedag gehad. Tijdens deze studiedag hebben wij meer geleerd over het ‘leren zichtbaar maken’ bij onze leerlingen.
We hebben geleerd hoe we leerlingen nog meer betrokken kunnen maken bij hun eigen leerproces. Hier zult u
de komende tijd wat zaken van terug gaan zien in de
groepen.
Het middaggedeelte stond in het teken van beeldende
vorming en de leeropbrengsten van de groep. Kortom
weer een hele productieve dag.
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