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Nieuws rondom Corona  

We zien dat de inloop momenteel heel goed gaat, de kinderen zijn gewend aan 
het wegbrengen op deze manier. We willen vragen of u ook z.s.m. het school-
plein wilt verlaten na wegbrengen. Wist u al dat u een mededeling kan doorge-
ven in de Parro app? 
 
We hebben nu al te maken met kinderen uit de groepen 3 t/m 8 die verkouden 
zijn en helaas naar huis gestuurd moeten worden of thuisblijven. We zien graag 
dat deze kinderen ook hun schoolwerk maken. Bij ziekmelding zullen we dan 
ook doorvragen en een pakketje voor u klaarleggen om op te komen halen. De 
leerkracht zal een afspraak met u maken om de leerling  de volgende dag in 
Teams te zien. Er kan dan instructie worden gegeven en het werk wat is meege-
geven wordt besproken. Wanneer u niet de middelen heeft voor Teams kan er 
een overeenkomst worden getekend voor 
een Chromebook.  
 
Wanneer klachten blijven aanhouden raden 
wij u aan om contact op te nemen met de 
GGD (0800-1202) om uw kind te laten testen. 
Wanneer de uitslag negatief is, kan de leer-
ling met milde klachten weer naar school ko-
men. Wanneer de test positief is vragen wij u 
contact op te nemen met school.  
 

Welkom 

Liz gr 1/2 b 
Natalie gr 7/8 
Benjamin gr 7/8 
 
Wij wensen jullie veel 
plezier op De Wilgen. 

Jarig 

Jayden gr 7 
Ciske gr 8 
Christian gr 4 
Sophie gr 5b 
Juf Marjolijn 
Jaycee-lee gr 6 
Rik gr 5a 
 
 

Wilt u eraan denken dat de traktaties aan de kin-
deren voorverpakt (uit de supermarkt) zijn? Uiter-
aard vinden we het ontzettend leuk als er zelf 
wordt gebakken, maar helaas is dat nu even niet 
mogelijk.  

Verpakte traktaties 
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Washulp gezocht 

Handen wassen en afdrogen, tafels schoonmaken. 
U begrijpt dat er  in een week veel handdoeken, 
theedoeken en schoonmaakdoekjes worden ge-
bruikt. Al die doeken moeten natuurlijk gewassen 
worden. Daarvoor wordt uw hulp gevraagd! 

De praktijk heeft geleerd dat u ongeveer 3 à 4 keer 
per jaar aan de beurt bent. De tas met wasgoed 
staat op woensdag klaar in de teamkamer en u 
kunt de tas met het schone wasgoed daar weer 
terugzetten. 
Nadat de aanmeldingen geïnventariseerd zijn krijgt 
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 Yvon-
ne (groep 1/2b). Dit kan via de mail.y.pet@bs-
dewilgen.nl 
 
Alvast bedankt! 

Parro 

Wat hebben al veel ouders de Parro app geïnstalleerd!  
Op deze manier hebben we toch een stukje verbonden-
heid in deze periode.  
 
Heeft u uw privacy voorkeur  al aangepast in de app? 
Dit kunt u gemakkelijk zelf doen. Ook kunt u een ge-
sprek met de leerkracht starten, hier kunt u korte me-
dedelingen doen.  
 
In de kalender zijn momenteel een aantal aanpassingen 
gedaan omtrent de versiermiddagen met ouders.  Wij 
moeten telkens kijken wat haalbaar is binnen de moge-
lijkheden. Het Sinterklaasfeest zal doorgang vinden, 
maar op welke manier is nog even zoeken.  

Campina schoolmelk 

Sinds 2013 levert Friesland Campina schoolmelk op De Wilgen. Ouders konden daarvoor een abonnement af-
sluiten voor hun kind.   
 
Met ingang van dit schooljaar verandert Friesland Campina 
echter haar concept...  
Waar iedere ouder voorheen een schoolmelk-abonnement 
kon afsluiten voor zijn of haar kind, gaat de zuivelfabrikant 
nu nog maar aan 200 scholen schoolmelk leveren. Wel 
wordt het gratis.  
 

De Wilgen gaat hieraan meedoen. De gehele school zal dan zuivel in grootverpakkingen (halfvolle melk, karne-
melk, yoghurt) ontvangen voor 2 of 3 dagen per week. Het programma start vanaf 2 november en zal 20 weken 
gaan duren. Ouders worden in de eerstvolgende Willeke en Wil op de hoogte gebracht. Inhoudelijk moet ik alle 
informatie nog gaan krijgen van Campina. Wel weet ik dat we van tevoren goed moeten aangeven hoeveel kin-
deren er daadwerkelijk mee gaan doen. Denk bijvoorbeeld maar aan kinderen met een allergie of kinderen die 
om een andere reden niet mee mogen/kunnen doen. Zodra ik meer weet, breng ik jullie op de hoogte.  
 

Wonderwel 

31 augustus staat de projectweek Wonderwel voor de 
deur. We gaan met de leskisten aan de slag en enkele 
groepen zullen gastlessen ontvangen.  Deze week staat 
in het teken van duurzaamheid. De leerkrachten zullen 
in de app leuke foto’s voorbij laten komen vanuit de 
leskisten. Normaal gesproken horen er ook leerzame 
uitjes bij, deze hebben wij helaas moeten annuleren 
i.v.m. Corona.  
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Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het school-
jaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind 
daar nog niet aan toe en gaat dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen? 
 
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle 
over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer. Uiteraard is de hulp van ouders hierbij 
onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief 
en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders. Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties 
overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld. 

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het 
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers. 

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een 
breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal 
tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten. 

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na. 
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar. 
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld. 
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen. 
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs 
scholen als u er niet persé hoeft te zijn     en ga met een ruime bocht om fiet-
sers heen. 

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fiets-
plezier dit schooljaar! 

 

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Liesbeth van de Ven. Sinds deze week werk ik op woensdag en 
vrijdag op de Wilgen als vervanging van Marleen Bijnsdorp, die met verlof is 
en de directie en het onderwijsteam ondersteunt. Vorige maand is ons gezin 
na vier jaar in het buitenland te hebben gewoond en gewerkt weer teruggeko-
men naar Nederland. Voor ons vertrek heb ik ook in verschillende functies 
voor scholen van Meer Primair gewerkt. 

Met veel plezier genieten wij weer van het leven in Heemstede. Onze zoon 
Felix springt iedere dag op de fiets om naar de middelbare school in Haarlem 
te gaan, onze hond en katten zijn al weer helemaal gewend en het getok van 
onze kippen voelt weer vertrouwd aan. 

Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op de Wilgen en het team en 
de kinderen te leren kennen. 

Ik hoop jullie binnenkort op het schoolplein of in de school te ontmoeten. 

Even voorstellen…... 


