Welkom (terug) allemaal!
Het schooljaar 2020-2021 gaat 17
augustus weer van start en we
hopen natuurlijk dat jullie allemaal een heerlijke vakantie hebben gehad. Opgeladen om dit
schooljaar weer fris en fruitig aan
de slag te gaan! De klassen zijn
weer in orde en de spulletjes liggen klaar. Wij hebben er in ieder
geval weer veel zin in en gaan er
met elkaar een fantastisch schooljaar van maken.
Nog even de tijden op een rijtje:
Maandag, dinsdag en donderdag
8.30-15.00 uur
Dependance 8.25-14.55 uur
Woensdag en vrijdag
8.30-12.15 uur
Dependance 8.25-12.10 uur
Verderop in de Willeke en Wil leggen wij de breng– en haalmomenten nog even
uit.

Jubileum

Jarigen
Luch gr 8
Rick gr 8
Sem gr 3/4
Joah Lee gr 6
Björn gr 6
Barry gr 1/2b

Dit jaar bestaat onze school 30 jaar! Dat is
een feestje wat natuurlijk gevierd moet
worden.
Dit gaan we ook zeker vieren, maar zullen
nog even moeten wachten. De festiviteiten
zullen in ieder geval worden uitgesteld t/m
januari. Wanneer wij meer weten over de
invulling van ons jubileum zult u hiervan op
de hoogte worden gebracht.
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Jaarplanning 2020-2021

Afscheid

Herfstvakantie

12 t/m 16 oktober

Lieve ouders en kinderen van De Wilgen,

Kerstvakantie

21 december t/m
1 januari

Voor mij is 2020 het jaar van verandering!

Krokusvakantie

22 t/m 26 februari

Pasen

1 t/m 5 april

Meivakantie

26 april t/m 7 mei

Na 18 jaar ga ik binnenkort De Wilgen gedag zeggen.
Ik ga op een andere basisschool werken, buiten Meer
Primair, waar ik fulltime juf word van een nieuw te
starten kleutergroep.

Hemelvaart

13 en 14 mei

Pinksteren

24 mei

Zomervakantie

9 juli t/m 20 augustus

Studiedagen
Meer Primair (onder
voorbehoud)

16 september 2020
2 oktober 2020
2 november 2020
19 februari 2021
21 juni 2021
9 juli 2021

Ik ga jullie natuurlijk missen, ik heb altijd genoten van
het werken met jullie kinderen maar we komen elkaar
vast en zeker nog tegen in Hoofddorp.
Maar we hoeven nu ook nog geen afscheid te nemen,
de komende 6 weken, tot 1 oktober, ben ik nog dagelijks op De Wilgen te vinden!
Lieve groeten,
José

Breng– en haalmomenten
Alle deuren gaan om 8.15 uur open.
Wij blijven werken met de looproute en de verschillende ingangen, zodat de 1,5 meter afstand gehandhaafd
kan blijven tussen ouders zodat alle kinderen veilig weggebracht kunnen worden.
De kinderen van de groepen 1/2 en 3 (ook de kinderen van groep 3 uit de groep 3/4) worden door één ouder
op het schoolplein gebracht. Via een looproute om de zandbak heen, kunt u vlak bij de voordeur afscheid nemen van uw kind. Wij zorgen ervoor dat er elke dag een teamlid bij de voordeur staat en in de klas vangt de
leerkracht uw kind op.
Alle drie de ingangen van de school blijven we gebruiken voor een gedeelte van de leerlingen.
De hoofdingang: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3 (ook de leerlingen van groep 3 van de groep 3/4)
De zij-ingang: groep 4 (ook de leerlingen van groep 4 van de groep 3/4), 5a en 5b mogen via het hek aan de
kant van de beukenhaag naar binnen. Deze leerlingen gaan zonder ouder het schoolplein op en naar binnen.
De dependance: groep 6 en 7
De ingang naast de teamkamer: groep 7 en 8
Via deze ingang komt uw kind ook weer naar buiten als de school uit is.
Ophalen
Eén ouder per leerling van de groepen 1/2 en 3 mag op het schoolplein wachten met 1,5 meter afstand. Deze
leerlingen komen met de leerkracht naar buiten.
De ouders van de leerlingen uit groep 4 (ook van de groep 3/4), groep 5a en 5b willen wij vragen om te wachten in de buurt van de beukenhaag aan de kant van het sportveld.
De ouders van de groepen 6 en 7 van de dependance wachten buiten het schoolplein bij het hek.
De ouders van de groepen 7 en 8 kunnen wachten bij de in– en uitgang naast de teamkamer.
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Workshops/informatieavond/Startgesprekken
Vorig jaar zouden wij starten met het geven van de workshop rondom
bepaalde thema’s die wij van waarde achten. Deze workshops wilden wij
dit jaar, met alle tips die we hebben gekregen, nieuw leven in blazen. Helaas is dit op de manier waarop wij het hadden bedacht nog niet mogelijk
vanwege de Corona maatregelen.
Echter, wij zijn heel hard aan het nadenken hoe de informatie toch bij jullie terecht komt. Hier zijn wij achter de schermen nog mee bezig.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u van de leerjaar van uw kind het
informatiebulletin. Hier staan alle zaken omrent het leerjaar in beschreven.
De startgesprekken zullen, net als voor de vakantie, plaatsvinden via
Teams. Bij uitzonderingen kan een gesprek op school plaatsvinden.

Parro app
In de bijlage treft u een handeling
voor de nieuwe app waar wij mee
zullen gaan werken: Parro.
U zult geen ouderkalender meer
ontvangen, alle kalenderitems
zijn opgenomen in de Parro app.

Wij zijn heel blij dat we met deze
nieuwe app gaan werken. U
krijgt binnenkort van de leerkracht een uitnodiging met de
koppelcode om in te loggen in de
app.

Gymrooster
De kleuters gymmen in de speelzaal van de Tabitha.
Maandag:
Maandag:

Vrijdag
locatie Amazone

8.45u-9.30u

1/2 a

Tijd

Groep

Locatie

8.30-9.15

7

9.30u– 10.15u

1/2 b

11.30u-12.15

7

Pax

9.15u– 10.00u 3

12.15u-13.30u

8

Pax

10.00u-10.45u 3/4

13.30u-14.45u

7/8

Pax
10.45u-11.30u 4
11.30u-12.15u 5a

Woensdag:

Dinsdag:

8.45u-9.30u

1/2 a

8.30-9.50

5b

Amazone

9.30u– 10.15u

1/2 b

9.50u– 10.35u

5a

Amazone

10.35u-11.20u

4

Amazone

11.20u-12.05u

3/4

Amazone

12.45u-13.30u

3

Amazone

13.30-15.00

6

Amazone

Voor de eerste periode van het jaar tot de herfstvakantie gaan wij lekker naar buiten toe. Het is nog mooi weer
en hier willen wij graag gebruik van maken door met de kinderen naar buiten te gaan. Bij slecht weer hebben
wij uiteraard de mogelijkheid om naar binnen te gaan.
Een kleine checklist voor het buiten gymmen:
· Zorg voor dichte schoenen
· Niet te warme kleding
· Smeer van tevoren in met zonnebrand
· Sieraden af
· Haren vast

Een kleine checklist voor het binnen gymmen ( bij slecht weer)
· Schone binnen schoenen
· Sieraden af
· Haren vast
· Gymkleding aan
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TSO
De TSO zal in het nieuwe schooljaar weer van start gaan, al zijn er wel een aantal dingen die gaan veranderen.
Na een aantal jaar als coördinator van de TSO bij De Wilgen te hebben rondgelopen, heb ik moeten besluiten
hiermee te gaan stoppen. Het kost mij te veel tijd en energie om mij voor 100% in te kunnen zetten.
Gelukkig hebben we een opvolger weten te vinden en dat is Nesrine Bouchta. Zij gaat mijn taak overnemen
als TSO-coördinator. Voor de meeste is zij geen onbekende in de school. Al een aantal jaar loopt zij op De Wilgen rond als TSO-medewerker en afgelopen jaar heeft zij de opleiding tot onderwijsassistent afgerond op De
Wilgen. Aangezien zij de taak als coördinator op zich zal nemen, zal zij niet meer te zien zijn als TSOmedewerker. Wel zal zij aanwezig zijn in de school als ondersteuner en daardoor altijd op de hoogte zijn van
de TSO-zaken. Dus mocht u vragen hebben of ergens meezitten, dan kunt u altijd bij haar terecht.
Het TSO-team voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:
Maandag:
Gracia Sisal
Koyel Chakraborty
Liliya Kot
Milouda El Hamdaoui
Soraya Kitoera
Souad Ouardi
Dinsdag:
Arzu Elden
Fatima Garbat
Koyel Chakraborty
Natalia Boiko
Soraya Kitoera
Souad Ouardi
Donderdag:
Assia El Biyadi
Fatima Garbat
Koyel Chakraborty
Liliya Kot
Soraya Kitoera
Souad Ouardi

Ouder van:
Christian
Rishaan
Mark
Sarah & Soufian
Jerome & Jamari
Sefiya
Ouder van:
Lourdes
Elyas
Rishaan
Margarita & Maksym
Jerome & Jamari
Sefiya
Ouder van:
Amir
Elyas
Rishaan
Mark
Jerome & Jamari
Sefiya

Groep:
7
3/4
2
4&2
5A & 4
4
Groep:
8
3
3/4
4 & 7/8
5A & 4
4
Groep:
5B
3
3/4
2
5A & 4
4

Het merendeel van de TSO-medewerkers hebben de cursus TSO/Overblijf Start bij de VOO voor TSOmedewerker gevolgd. Het komende schooljaar zullen een aantal TSO-medewerkers wederom cursussen gaan
volgen om up-to-date te blijven. Welke dat zullen gaan zijn, moet nog bekeken gaan worden. Nesrine is als
coördinator in ieder geval voornemens om de cursus TSO/Overblijf Coördinatie te gaan volgen.
Tevens is het voor het komende schooljaar weer de bedoeling dat er buitenspeelgoed wordt aangeschaft.
Hierbij kunt u denken aan nieuwe fietsen voor de onderbouw. Maar ook nieuwe voetballen, paardentuigjes,
elastieken, krijt en dergelijke. Hierdoor hoeven de kinderen hun eigenspeelgoed niet van huis mee te nemen,
zodat er niks van de kinderen hun speelgoed kwijt kan raken of stuk kan gaan.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de leuke tijd op De Wilgen en we komen elkaar vast nog wel eens tegen.
Groetjes, Fred Rijns
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