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Duurzame weken 

Op de Wilgen besteden wij extra aandacht aan duurzaamheid. We vinden dat 
belangrijk voor de toekomst van morgen, zoals wij ook de duurzaamheid in het 
onderwijs belangrijk vinden. We geven de kinderen graag bewustwording mee 
over de wereld om hun heen en hoe zij daar in hun dagelijkse handelen al invloed 
op hebben.  
Er zijn een aantal structurele zaken binnen de school die hieraan bijdragen, maar 
tijdens de duurzame weken wordt hier op een andere manier extra aandacht aan 
besteed. Dit doen wij doormiddel van projecten van Wonderwel, de klassen heb-
ben allemaal leskisten staan en/of krij-
gen gastlessen en/of workshops in de 
groep  om samen op ontdekking te 
gaan binnen de duurzaamheid. Elk 
leerjaar hebben zij een ander onder-
werp. Dit gaat van riolering en elektri-
citeit tot aan voedsel, kraanwater en 
aardgas. Wij hopen dat de kinderen 
veel plezier hebben gehad tijdens deze 
bijzondere leermomenten. De duurza-
me weken eindigen dit jaar op vrijdag 
11 september.   

Welkom 

Lars gr 1/2b 
 
Wij wensen Lars en zijn 
ouders veel plezier bij ons 
op De Wilgen!  

Jarig 

Juf Simone 
Juf Jessica 
Merel gr 3 
Ghizlaine gr 3 
Bram gr 5a 
Danique gr 3 
Liara gr 4 
Juf Wendy 
Lina gr 3/4 
Juf Christianne 
Zoë gr 7/8 
Rehan gr 7/8 
Sefiya gr 4 
Tudor gr 3/4 
Sofia gr 6 
Juf Elsemartha 

Hieronder ziet u een foto van een moment uit de 
gastles. Zelfs met een citroen kon er energie wor-
den opgewekt.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSnuzWjv_VAhUPKFAKHXXeAUEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nieuwsblad.be%2Fcnt%2Fbljhe_01843583&psig=AFQjCNELGILjrIDcNm265LYucz3pohC3zw&ust=1504187831087456
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Allergielijst 

Elk schooljaar maken wij een nieuw allergielijst, 
waarop alle leerlingen staan die een allergie heb-
ben. Op deze lijst staat de leerling, een foto, de 
allergie en de telefoonnummer(s) van de ouder(s). 
Op deze manier weten wij zeker dat alle kinderen 
met een allergie goed in beeld zijn.  
Als uw kind een allergie heeft en dit nog niet be-
kend is bij de leerkracht , wilt u dit dan laten weten 
aan de leerkracht. Dan zetten wij uw kind op de 
lijst. 
 

Fotograaf 

Helaas zal de schoolfotograaf , die gepland stond op 21 
september, niet kunnen doorgaan i.v.m. de corona 
maatregelen. We zijn aan het bekijken of het later dit 
schooljaar plaats zal kunnen vinden. Wij berichten u 
hier later over.  
 
 

Even voorstellen 

Goedendag, even voorstellen: Ik ben juf Astrid, 52 jaar en 
woon in Heemstede. Ik werk momenteel nog in Haarlem 
Oost, maar kom vanaf 1 oktober het team van de Wilgen ver-
sterken. Ik zal op wo, do en vr de juf van groep 1-2A zijn, op 
dinsdag ga ik andere taken doen in de school.  
 
Ik ben dol op kinderen en heb al veel ervaring opgedaan met 
kleuters. In mijn vrije tijd ben ik vaak 
in zee te vinden, op de step of actief 
in mijn moestuin. Ik heb ontzettend 
veel zin om te gaan starten op de 
Wilgen en kijk ernaar uit u en uw 
kinderen te leren kennen! 
 
Groetjes, Astrid 
 
 

 

Bewegend leren 

In groep 8 hebben we twee tafels met fietsen staan, 
hoe fijn is dat: werken en fietsen tegelijk. De kinderen 
vinden dit een hele fijne manier van werken.  
 
Momenteel hebben we ook een werkgroep bewegend 
leren. Vanuit de werkgroep wordt er over nagedacht 
hoe we het bewegend leren meer kunnen inzetten bin-
nen onze school.  

Parkeren 

We merken dat wanneer het slecht weer is, 
veel ouders met de auto komen. Dit zorgt 
voor onveilige situaties; auto’s worden ver-
keerd geparkeerd, kinderen stappen midden 
op de weg uit de auto.  
 
Wellicht heeft u al gemerkt dat de wijkagent 
op verzoek ook wat vaker komt kijken hoe 
het gaat met de verkeersveiligheid rondom 
de scholen.  
 
We vragen u om op tijd te komen, dan kunt u 
een parkeerplek bemachtigen. Wanneer u te 
laat bent kunt u iets verder in de wijk parke-
ren.  
 
De veiligheid van de kinderen staat voorop! 



 
 
 
 
 
 
 

Noord-Holland Actief het Sportplatform van Haarlemmermeer 
  
Team Sportservice presenteert met trots het nieuwe en enige sportplatform van Haarlemmermeer: Noord-Holland 
Actief. Deze site is in de plaats gekomen van de inschrijfsite van JouwSportPas. 
'Noord-Holland Actief' beweegt je naar al het sportieve aanbod in Haarlemmermeer. Er is aanbod voor iedereen 
tussen 0 en 100 jaar. Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past? 
Dan ben je hier aan het juiste adres!  
  
Aanbod 
Op dit moment wordt het platform steeds meer gevuld met leuke sportactiviteiten. Dagelijks komen er nieuwe 
aanbieders bij met hun activiteiten. Schrijf je in voor een proefles basketbal, honkbal, bowlen, korfbal, krav maga, 
zwemmen of skiën.  Of, doe tijdens de Nationale Sportweek, mee met hockey, synchroonzwemmen, ritmische 
gymnastiek of wedstrijdzwemmen. En dit is nog maar een kleine greep uit alle mogelijkheden. 
  
Hoe werkt Noord-Holland Actief?  
Bezoekers kunnen op www.noordhollandactief.nl  zien welke activiteiten er worden aangeboden in Haarlemmer-
meer. Via de doelgroepenfilters kun je gericht zoeken naar een activiteit die bij jou past. Zie je er een leuke activi-
teit tussen staan? Schrijf je dan snel in! Inschrijven en eventueel betalen gaat heel eenvoudig via jouw eigen ac-
count. Nog geen account?   

  
Kom je er niet uit en heb je vragen. Stuur een mailtje naar JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055500. Wij hel-
pen je graag verder. 

   
Vriendelijke groet, 
  

Esther de Heij 

 Team Sportservice Haarlemmermeer 

Burgemeester Pabstlaan 10-E1 (vierde etage) 

2131 XE Hoofddorp 
  

T 023 – 205 55 17 (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) 
E edeheij@teamsportservice.nl 
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https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=116
https://www.noordhollandactief.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=116
http://www.noordhollandactief.nl/
https://www.noordhollandactief.nl/registreren
mailto:JSP@teamsportservice.nl
mailto:edeheij@teamsportservice.nl

