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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas in het land aangekomen! De gezellige Sinter-
klaasperiode is weer aangebroken. 
Toen de kinderen gisteren op school kwamen, waren zij blij verrast toen zij zagen 
dat de hele school in Sintsfeer is gebracht.   
Met dank aan de leden van de OR en teamleden Monique en Marloes. 
 
In de groepen wordt het Sinterklaasjournaal gekeken en dat vinden de kinderen 
altijd erg leuk.  Het was vorige week wel even spannend of en waar Sinterklaas 
en zijn Pieten zouden aankomen, maar gelukkig is het weer helemaal goed geko-
men. 
Op De Wilgen gaan we er een gezellige tijd van maken! 
 
 
 

Jarig 

Adam gr 7/8 
Luna gr 7 
Tara gr 4 
Giorgina gr 
7/8 
Esmee gr 7/8 
Zahrae gr 3 
Dani gr 6 
Juf Marloes 
Eva gr 3 
Nidae gr 5b 

Mark gr 1/2 b 

Welkom 
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Juf Ilona heeft een andere baan 

Vrijdag 6 november heeft Noah uit 
groep 3-4 een broertje gekregen. 
Zijn naam is Nevin. Wij wensen 
Noah en zijn ouders heel veel geluk 
met Nevin! Geniet van elkaar! 
 
Ook heeft Lily uit groep 3-4 een 
zusje gekregen. Haar naam is Jade. 
Wij wensen jullie heel veel geluk 
met Jade! Geniet van elkaar! 
 
 
 

Dit jaar is er op De Wilgen op een andere manier aandacht gegeven 
aan Sint– Maarten. Dit omdat i.v.m. de Corona-maatregelen wij als 
school het fysieke Sint-Maarten lopen niet wilden stimuleren. 
 
In de groepen is er aandacht besteed aan het feit dat Sint– Maarten 
ontstaan is doordat Sint-Maarten een goede daad verrichtte. Het de-
len met elkaar staat hierbij centraal. 
 
In een aantal groepen is een mooi windlichtje of waxinelichthouder 
gemaakt, waardoor kinderen thuis op 11 november een lichtje kun-
nen branden.  
 
Ook zijn er groepen die een Kahoot-quiz hebben gedaan over Sint-
Maarten om de kennis over Sint-Maarten weer op te frissen. 
 
 Geboortenieuws 

Sint-Maarten 

Helaas gaat Ilona het team van De Wilgen verlaten. Voor Ilona kwam een heel mooie kans voorbij als leerkracht 
op een school in Haarlem. Een mooie kans voor Ilona, maar Voor De Wilgen was dit even slikken.  
 
De laatste werkdag van Ilona in groep 3 zal vrijdag 27 november zijn.  
 
Wij wensen Ilona heel veel werkplezier in Haarlem! 
 
Gelukkig hebben wij het intern kunnen oplossen. 
Op maandag en dinsdag juf Yanka en op woensdag t/m vrijdag juf 
Martine. Martine Elshof is dit jaar op De Wilgen gestart. Zij is een 
ervaren groep 3 leerkracht en brengt veel onderwijs inhoudelijke 
ideeën die aansluiten bij onze schoolontwikkeling.   

 



Samen leer je meer 

 Een visie van De Wilgen is: 
                           ”Leren van en met elkaar”  
 
Samenwerken is een belangrijke vaardigheid 
om goed te kunnen functioneren in de sa-
menleving. Met coöperatief leren kunnen 
leerlingen deze vaardigheid in de praktijk 
oefenen. Je hoeft hier niet mee te wachten 
tot de leerlingen in de bovenbouw zitten, 
we beginnen hier al mee in groep 1 en 2. 
Met coöperatief leren laten wij leerlingen 
op een gestructureerde manier samenwer-
ken terwijl ze in kleine, meestal heterogeen 
samengestelde groepen zitten. Zo leren de 
leerlingen niet alleen van de interactie met 
de leraar, maar ook van de interactie met 
elkaar. De ‘sterke’ leerlingen helpen de 
‘minder sterke’ leerlingen op een bepaald 
vakgebied. Mooi is dat bij het ene vak de 
leerling een leerling helpt en dat bij een an-
der vakgebied deze leerling wordt geholpen. 
Op hun beurt krijgen de sterke leerlingen 
meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. 
Verder heeft samen leren als voordeel van dat ze andere leerlingen, buiten hun vaste groepje, beter leren ken-
nen. Leerlingen ontwikkelen meer respect voor elkaar en ook hun eigen zelfvertrouwen groeit. Wat weer een 
positief effect heeft op de sociale veiligheid. Als kinderen lekker in hun vel zitten, met plezier naar school gaan 
en er een goed pedagogische klimaat is om tot optimale ontwikkeling te komen. 
 

Ben je die betrokken ouder, grootouder of kennis, die interesse heeft om toezicht te houden op het school-
plein, tijdens de TSO?  

Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen een broodje met de leerkracht. Voor of na het eten, spe-
len de kinderen in twee shifts, onder toezicht van een TSO medewerker, een half uurtje buiten.  

Lijkt dit je leuk en bent je beschikbaar en bereid om op één van deze dagen te helpen?  

De hoogste nood is nu op de maandag, maar mocht je op dinsdag of donderdag kunnen is dit ook heel fijn want 
dan proberen we intern te schuiven. Wij vragen dan van jou om vanaf 11.30 uur tot ongeveer 13.00 uur aanwe-
zig te zijn. Iets eerder voor eventuele mededelingen en iets langer mocht je iets terug willen koppelen aan de 
leerkracht of de TSO coördinator. 

Kom eens een dagje meedraaien en zie hoe leuk het is om als TSO mede-
werker aan de slag te gaan. Een leuke bijkomstigheid is: dat je er een klei-
ne financiële vergoeding voor krijgt. 

Meld je aan bij Nesrine, onze TSO coördinator, tso@bs-dewilgen.nl en 
versterk de groep met jouw hulp! 

TSO (tussenschoolse opvang) zoekt versterking 



Nieuws uit de gemeente Haarlemmermeer 

Gemeente Haarlemmermeer laat weten dat er dit jaar geen intochten in de kernen worden georganiseerd.  
Als alternatief wordt vanaf 16 november een echt Haarlemmermeers Sinterklaas-avontuur via face-
book, instagram, tiktok en youtube aangeboden. 
De burgemeester richt zich speciaal tot de kinderen met onderstaande informatie.  
  
Pakjesavond is in gevaar!  

Het is ieder jaar weer een verrassing: zou Sinterklaas wel komen? Maar dit jaar is het spannender dan ooit. Want 
net als iedereen moet ook Sinterklaas zich aan de corona-maatregelen houden. Het Pietenhuis is te klein om alle 
Pieten mee te nemen, want ze kunnen dan geen anderhalve meter afstand houden.   

Burgemeester Marianne Schuurmans is dan ook bezorgd: als Sint maar niets vergeten is. Want zonder pakjes komt 
pakjesavond in gevaar!  

Zijn jullie ook zo nieuwsgierig of het allemaal wel goed zal gaan? En of Sint alle pakjes wel bij zich heeft? Kijk dan 
vanaf 16 november op facebook, instagram of tiktokof het zal lukken om pakjesavond in Haarlemmermeer te red-
den.   

Uitzenddata: op maandag 16 november, 2e op donderdag 19 november, 3e op maandag 23 november, 
4e op donderdag 26 november, 5e op maandag 30 november, 6e op donderdag 3 december. Elke keer om 16.00 
uur. 

 

 

 



Kerstmusical op De Wilgen……..  

 
 
Op donderdag 5 november is er een groep enthousiaste bovenbouwleerlingen gestart met het instuderen van een 
kerstmusical.  
Deze kinderen hadden zich opgegeven voor de Musical Dance Battle van Kreavaria maar die kon vanwege de aan-
gescherpte Corona maatregelen helaas niet doorgaan.  
 
Wij vinden het op De Wilgen belangrijk dat we ervoor zorgen dat we, zoveel als mogelijk binnen alle maatregelen 
die ons op dit moment beperken, te denken in mogelijkheden. Het is voor de kinderen heel belangrijk voor de to-
tale ontwikkeling. De Cognitieve en Sociaal-Emotionele ontwikkeling zijn niet los van elkaar te koppelen. Door met 
elkaar aandacht te blijven houden voor dat wat ook belangrijk is zoals Sint-Maarten, zoals het Sinterklaas feest, 
zoals de Kerstviering zorgen we ervoor dat we een gezonde mindset houden. Hiermee willen we ervoor zorgen dat 
we alle zorgen van de buitenwereld zoveel als mogelijk buiten de deur houden. Op De Wilgen vinden we het be-
langrijk dat de kinderen ook in deze bizarre tijd door Corona met plezier naar school komen en dat kan alleen als 
we het totaal pakket blijven aanbieden.  
 
Gelukkig kunnen ze tijdens de expressie-lessen op donderdag nu toch een musical instuderen. Onder leiding van 
musicaldocent Deborah Heilig (moeder van Ciske groep 8) krijgen de kinderen zes lessen zang, dans en spel en 
werken daarmee naar een mooie kerstmusical voor de hele school. De andere kinderen krijgen in deze periode 
lessen van een muziekdocent van Pier K.  
  
Een musical maak je echter nooit met alleen maar spelers. Je maakt het als team en iedereen is even belangrijk. Er 
is dan ook bij deze kerstmusical plek voor een aantal kids  
dat zich bezig gaat houden met licht en geluid. Een andere groep kinderen gaat zich tijdens de expressie-lessen 
bezig houden met het maken / creëren van kostuums.  
Ook zullen we kinderen vragen die tijdens de expressie-lessen mooie decorstukken voor de kerstmusical gaan ma-
ken. 
  
De musical zal voor de onderbouw-,middenbouw- en bovenbouwleerlingen opgevoerd worden. 
We kijken nog naar de mogelijkheid om een live stream voor de ouders en opa’s en oma’s te organiseren zodat u 
vanuit huis mee kan kijken met deze mooie kerstmusical. 


