Nationale kraanwaterdag
Gisteren, woensdag 23 september, was het de nationale kraanwaterdag. De kinderen hebben samen met
hun leerkracht stilgestaan bij het feit dat wij boffen
met zulk schoon drinkwater en dat gewoon uit de
kraan! Hoe kan het dat het water zo schoon is? En waar komt dat water vandaan? Hoe komt dit uiteindelijk bij ons thuis uit de kraan? En waar in huis gebruiken we eigenlijk allemaal water voor? Dit zijn een aantal vragen die voor de kinderen werden beantwoord in de lesstof. Ga gezellig het gesprek aan met uw
kind, misschien komt u achter nieuwe
informatie ;)
We willen de enthousiaste ouders nog
even bedanken voor het aandragen van
de nationale kraanwaterdag. Mede hierdoor hebben wij ons dit jaar ingeschreven!

Jarig

Welkom
Chris gr 1/2a
Broertje van Jasmijn en
Merel

Anne gr 4
Teska gr 8
Eline 1/2b
Anvi gr 8
Kyano gr 4
Doris gr 6
Rayan gr 3
Ishita gr 5a
Jaivy gr 4
Ayoub gr 3
Surleen gr 3
Samara gr 5b
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Afscheid juf José
Lieve kinderen en ouders,
Komende woensdag neem ik na 18 jaar afscheid van De Wilgen. Die 18 jaar zijn werkelijk voorbij gevlogen!
Ik heb veel fijne herinneringen aan De Wilgen. In 2002 startte ik met Kitty Kuipers als
duo-collega. We zijn 11 jaar lang een gouden duo geweest, wat een heerlijke tijd was
dat! De Wilgen was in die tijd een redelijk grote school met een ‘dependance’ waar nu
de schooltuin en het groene schoolplein is. Na een periode waarin het aantal kinderen
op onze school afnam, is de school in 2012 weer ‘op de kaart’ gezet. Vanaf die periode ben ik ook meer gaan
werken omdat mijn eigen kinderen inmiddels op de middelbare school zaten. Ieder jaar verwelkomde ik nieuwe kleuters bij mij in de groep én daarbij natuurlijk nieuwe ouders. Ik heb met drie directeuren gewerkt en met
veel fijne collega’s waarvan ik een aantal zag komen maar ook weer gaan. Hierdoor bleef het werk op De Wilgen voor mij altijd vernieuwend.
Vorig schooljaar heb ik voor het eerst sinds 23 jaar weer fulltime in groep 1-2a gewerkt. Het werken met kleuters vind ik het allerleukste en ik krijg daar nog steeds veel energie van. Het is mooi om de kinderen van groep
1 tot en met 8 te zien opgroeien totdat ze uiteindelijk de stap maken naar de middelbare school. Ook is het
leuk om niet 1, 2 maar soms zelfs 3 kinderen uit hetzelfde gezin in de klas te hebben. Op deze manier ontstaat
er vaak een hechte band. Ik kijk dan ook met een warm gevoel en met veel mooie herinneringen terug op 18
fijne jaren!
Vanaf 1 oktober start ik op een nieuwe basisschool waar ik met net zoveel plezier hoop te gaan werken.
Lieve kinderen en ouders, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie vertrouwen in mij en voor de gezellige en
fijne tijd op De Wilgen! Ik wens jullie het allerbeste toe, een goede gezondheid en veel plezier op school. Ik kijk
ernaar uit om jullie ergens in Hoofddorp tegen te komen en te horen hoe het met jullie gaat.
Lieve groeten,
José van Doorn

Allergielijst
Beste ouders/ verzorgers,
Aan het begin van het schooljaar hebben wij onze allergenenlijst weer up to date gemaakt. Echter kwamen wij erachter
dat sommige allergieën/ wensen er nog niet in vermeld
staan.

Zou u deze allergieën/wensen z.s.m. aan de leerkracht via
een Parro berichtje willen doorgeven? Dan wordt deze informatie in ons systeem opgenomen. Wilt u dan gelijk een eventueel nieuw telefoonnummer doorgeven? Alvast dank.
Groeten,
Marloes Wollaars

Tablets gr 1/2
Vandaag zijn de
nieuwe tablets
voor de groepen
1/2 ingericht en
meteen in gebruik genomen.
Het werd enthousiast ontvangen
door de kinderen.
Leren programmeren is bijvoorbeeld een onderdeel waar de
kinderen mee
aan de slag kunnen.
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Even voorstellen
Ik ben Martine Elshof en na de herfstvakantie ga ik aan de slag op de Wilgen.
Ik ben al ruim 20 jaar leerkracht en heb al die tijd met veel plezier in Haarlem gewerkt. Ik heb voornamelijk lesgegeven aan groep 1 t/m 3. Ik vind het belangrijk dat kinderen met veel plezier naar school toe
gaan, als je lekker in je vel zit, kan je veel beter leren. Daarnaast besteed ik
veel aandacht aan het omgaan met elkaar, het oog hebben voor elkaar. Kinderen zijn namelijk heel verschillend, maar als je op zoek gaat, merk je dat
je meer overeenkomsten hebt dan je in eerste instantie dacht!
Ik woon samen met mijn man Marco en zoons Robin (18 jaar) en Nathan (14
jaar) én kater Kenzo in Hoofddorp. In mijn vrije tijd ben ik veel in de keuken
te vinden. Eén van mijn hobby’s is namelijk taarten bakken, maar het koken
van “gewone” maaltijden vind ik ook leuk! Verder hou ik van wandelen, lezen en knutselen/klussen in huis.
Ik zie ernaar uit om met iedereen kennis te maken.

Bag2school
Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor de school. Met geld wat wij hieraan verdienen kopen wij dingen voor
de school. Zo hebben wij er in het verleden bijvoorbeeld een deel van het schoolplein mee opgeknapt en een nieuwe lichtinstallatie aangeschaft.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per
kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is
een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te
sparen voor iets in de school.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit
zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl.

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik
maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.
U kunt de zak inleveren bij de hoofdingang.
Bag2School zal de kleding inzamelen op 26 oktober 2020.
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling!
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