Beste ouders/ verzorgers,
Afgelopen week zijn de voortgangsgesprekken met alle ouders gestart.
De leerkrachten ervaren deze gesprekken altijd als erg waardevol. Wel voelt het
vreemd dat we deze gesprekken niet in school kunnen voeren met elkaar. Toch
zijn we heel blij dat deze gesprekken via Teams door kunnen gaan en alle ouders
kunnen spreken.
In de herfstvakantie zijn de Corona-maatregelen vanuit de overheid weer aangescherpt. Dit betekent dat al het onderwijspersoneel in de algemene ruimtes
(gangen e.d.) mondkapjes dragen. Dit was voor de kinderen en leerkrachten best
vreemd in het begin, maar alles went.
Voor de veiligheid van u en de mensen om u heen willen wij vragen om na het
wegbrengen en ophalen van uw kind z.s.m. naar huis te gaan en het schoolplein
en de stoep rondom het hek snel te verlaten. Dit zorgt er voor dat er genoeg
ruimte is voor iedereen en de 1,5 meter goed gehanteerd kan worden op het
schoolplein en rondom de school.
Mooi om te zien dat het onderwijs ‘gewoon’ doorgaat en er mooie ontwikkelingen zijn te zien in de school.
Een van de ontwikkelingen is het verdiepen en uitbreiden van het woordenschatonderwijs.
Hierover leest u op de volgende pagina meer.
Team van De Wilgen

Jarig
Dani gr 5b
Marcel gr 7/8
Mika gr 6
Alex gr 3
Rosalie gr 3
Thijmen gr 5a
Quinta gr 8
Liam gr 1/2a
Olivia gr 6
Luna gr 3
Noah gr 3/4
Jill gr 3

Bag2school actie
Heel veel ouders en kinderen hebben gebruikte kleding ingeleverd voor de Bag2school actie.
Totaal is er 535 kg kleding op De Wilgen ingezameld.
Hiervoor ontvangt de school een bedrag van
€160,50. De bedragen die we van Bag2School
ontvangen sparen we op en besteden we aan
iets dat we dan extra kunnen
aanschaffen voor de school.
Alle ouders en kinderen die
mee gedaan hebben aan de
actie, dank jullie wel!
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Woord van de dag
Op De Wilgen wordt er veel aandacht besteed aan woordenschatonderwijs, omdat een voldoende woordenschatbeheersing cruciaal is voor taalvaardigheid. Je hebt immers woorden nodig en kennis over hun betekenis en gebruik om je gedachten en ideeën over te kunnen brengen. Dit geldt voor zowel de mondeling als
schriftelijke taalvaardigheid. Ook voor het begrijpen van geschreven en gesproken taal is woordenschat belangrijk; zo is woordenschat de belangrijkste factor voor tekstbegrip, dat blijkt telkens weer uit onderzoek.
Er zijn veel momenten waarop er expliciet aandacht wordt besteed aan de woordenschat d.m.v. een les
woordenschat uit de methode of vooraf aan een les Wereldoriëntatie of de woorden passend bij een thema
bij de groepen 1 en 2. Tijdens deze lessen wordt d.m.v. een woordenschatdidactiek woorden heel duidelijk
uitgelegd en ingeoefend. Ook zijn er momenten waarop woordenschat impliciet aan de orde komt, bijvoorbeeld als een leerling leest in een boek en naar de leerkracht gaat om te vragen wat het woord betekent. Wij
moedigen leerlingen altijd erg aan om te vragen naar de betekenis van woorden die zij nog niet kennen.
Om op een leuke wijze nog meer aandacht te besteden aan woordenschat zijn we na de zomervakantie gestart met ‘Het woord van de dag’. In de klas hangt een woord van de dag in een ‘schilderij’. Dit woord staat
deze dag centraal . Dit is een woord dat belangrijk is voor de leerlingen om te kennen.
Via verschillende werkvormen en spelletjes worden de woorden van de dag op een speelse wijze ingeoefend.
Het is heel leuk om te zien dat de leerlingen zo enthousiast zijn over het woord van de dag. Veel leerlingen
zijn ‘s ochtends al heel nieuwsgierig naar welk woord er vandaag hangt.
Misschien leuk als u thuis ook regelmatig vraagt wat het woord van de dag is. Uw kind vertelt u vast graag
wat het woord van de dag was en wat het woord betekent.

Sinterklaas
14 november komt de goedheiligman weer aan in ons land.
Ook dit jaar zullen wij het sinterklaasfeest vieren op De Wilgen.
Hoe we dit precies Corona-proof vorm gaan geven zullen wij in een
latere editie van de Willeke en Wil bekend maken.
De surprises voor de midden– en bovenbouw staan wel op de planning, dus houdt hier rekening mee. We gaan er uiteraard een leuke
tijd van maken met elkaar!

Sint-Maarten
In het persmoment van vorige week
is gevraagd om Sint-Maarten in kleine kring te houden.
Voor de veiligheid van iedereen
stimuleren wij dit jaar het lopen van
Sint-Maarten als school niet.
Daarom hebben wij besloten om
helaas geen lampionnen te maken
in de klas.
Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer mooie lampionnen maken en Sint-Maarten lopen.

Samenwerkend leren
Op De Wilgen werken de leerlingen regelmatig samen. Hieronder een leuke foto uit groep 5b.
Op deze foto ziet u de leerlingen
samen oefenen (door om-en-om)
hardop voor te lezen en daarna
controleren ze samen de gemaakte opdrachten. Op deze manier
leren de leerlingen met plezier
van en met elkaar en leren zij samenwerken!
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Nieuws uit de gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer richt zich op gezinnen waar extra hulp nodig is.
Hiervoor heeft zij informatie beschikbaar voor een Computerregeling en Kinderopvangtoeslag. Doel is erop gericht
om gedupeerde ouders te bereiken. Gezinnen kunnen hiermee worden geholpen.

Kinderopvangtoeslag
Wethouder Johan Rip (Werk en Inkomen):
De toeslagenaffaire heeft veel mensen in de problemen gebracht. Voor sommigen betekende dit zelfs het verlies
van hun baan of het einde van hun huwelijk. We willen inwoners die hierdoor getroffen zijn graag helpen om hun
leven weer op de rails te krijgen en roepen hen daarom op zich bij ons te melden.
De VNG en de Belastingdienst hebben afgesproken dat gemeenten ouders gaan helpen die zijn getroffen door de
problemen bij de Belastingdienst, de problemen met de kinderopvangtoeslag. We weten niet om wie het gaat, omdat de Belastingdienst die gegevens niet mag doorgeven. We hebben daarom een meldpunt in gericht: kinderopvangtoeslag@haarlemmermeer.nl. In dit artikel staat wat meer informatie: https://
haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/meldpunt-gedupeerde-ouders-toeslagenaffaire

Computerregeling
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u van de gemeente geld krijgen om een computer of laptop te kopen voor uw
kind. De regeling is geldig voor kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs. En de leeftijd van uw kind moet
liggen tussen 8 en 17 jaar. Kijk of u in aanmerking komt op Bereken uw recht.
Computerregeling, armoedebeleid gemeente Haarlemmermeer:
Dit is de site naar de pagina waar alle info ook te vinden is:
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/computer-laptop
• Met de computerregeling kunt u voor schoolgaande kinderen maximaal € 500 voor een computer of laptop met
printer aanvragen. U krijgt van de gemeente het bedrag op uw rekening gestort (dit verandert hoogstwaarschijnlijk vanaf januari 2021)
• U kunt maximaal 1 keer per 4 jaar gebruikmaken van de computerregeling. U kunt voor maximaal 2 kinderen per
huishouden een computer aanvragen.
• Ook voor middelbare scholieren kunt u gebruik maken van de computerregeling. Als de school een computer verplicht stelt, kan er worden afgeweken van de maximale vergoeding of maximaal aantal computers. Biedt de
school een regeling aan via The Rent Company of een computer via een huur-koop constructie? Ook voor deze
computers kunt u een vergoeding krijgen uit de computerregeling.
• De regeling geldt niet als u zelf al een computer of laptop heeft gekocht. De computerregeling is bedoeld voor de
aanschaf van een computer als u die nog niet heeft.
Andere eisen:
• U woont in Haarlemmermeer.
• Uw kind gaat naar de basisschool of voortgezet onderwijs in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar.
• Op de website van Bereken uw recht kunt u zelf controleren of u een vergoeding kunt krijgen.
• U heeft weinig spaargeld. Minder dan € 12.450. Dit bedrag geldt voor een echtpaar en een alleenstaande ouder.
• Aanvragen gaat via Bereken uw Recht (te vinden via de site bovenaan dit artikel)

