Beste ouders/ verzorgers,
Vorige week dinsdag hebben de kinderen hun schoen mogen zetten in de klas. Bij
velen was het op woensdag een rommeltje in de klas! Rommelpiet was langs geweest en heeft een aantal dingen overhoop gehaald, gekke piet! Gelukkig was hij het
vullen van de schoenen niet vergeten!
Deze week zal op donderdag 3 december Sint langskomen met zijn Pieten. Dat vinden wij natuurlijk erg leuk! Het sinterklaasfeest is aangepast naar alle regels omtrent
corona, maar het feest kan gelukkig doorgaan! Het is dit jaar echter niet mogelijk om
(met ouders) een intocht te realiseren. Wij verwachten de kinderen op de normale
schooltijden tussen 08:15 en 08:30 op school. Hierna verzoeken wij de ouders vriendelijk het schoolplein zo snel mogelijk te verlaten, zodat wij ons kunnen voorbereiden op de komst van de goedheiligman.
Het wordt een leuke en gezellige dag! De kinderen mogen uiteraard verkleed als pietje of Sint naar school komen!
Via de Parro-app zullen wij jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van alle gebeurtenissen deze dagen! (Denkt u nog aan het invullen van de AVG in de parro app?
Anders staat uw kind niet op de leuke foto’s als het niet is ingevuld)
Gisteren is ook de Pietengym bij meester Berry van start gegaan. De hele week zal er
Pietengym zijn. Aan het einde krijgen de kinderen een mooi diploma mee naar huis
en ook voor deze dagen geldt dat uw kind verkleed naar de gym mag komen!

Wij hebben enorm veel zin in de aankomende gezellige dagen die we met elkaar
gaan hebben!

Jarig
Hugo gr 8
Juf Jessica
Justin gr 7
Arya gr 5b
Dali gr 6
Inigo gr 3/4
Hamza gr 3/4
Mariana gr 5b
Fatima gr 3
Xavier gr 7
Mark gr 3

Welkom
Mia gr 1/2 a
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Subsidieregeling Corona
Scholen en instellingen konden aan het eind van het schooljaar 2019-2020 subsidie aanvragen om hun leerlingen in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.
De programma’s zijn bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden te kunnen inhalen. Het gaat om achterstanden als gevolg van de sluiting van scholen door het coronavirus.
Op De Wilgen hebben wij deze subsidie ingezet om twee rekenprogramma’s aan te schaffen, zodat wij leerlingen die op rekengebied een inhaalslag moeten maken extra kunnen begeleiden.
Hiervoor hebben wij het een licentie ‘Bareka’ aangeschaft. Met behulp van dit programma bouwen leerkracht
en leerling samen aan een stevig rekenmuurtje. Door middel van een toets krijgen leerkrachten nog helderder
in beeld welke onderdelen van het rekenen al wel en nog niet beheerst worden. Vervolgens gaan de leerlingen
online (en natuurlijk met de leerkracht) aan de slag om de gemiste vaardigheden te behalen.
Ook is er voor iedere groep een rekenspellenkist van ‘Met sprongen vooruit’ aangeschaft. Met behulp van deze
spellen werken de leerlingen op een speelse wijze aan hun rekenvaardigheid. De leerkracht zet deze spellen in
voor onderdelen die groepjes leerlingen nog lastig vinden of voor de hele groep om een nieuw rekendoel op
een speelse manier in te oefenen.

Kahoot-Quiz

Groep 1/2

Groep 8 heeft de afgelopen week aan het Kahoot! Quiz
gewerkt over slimme apparaten.
Hiermee konden de leerlingen hun kennis testen. Ook
groep 7 heeft meegaan en deed het ook super goed!

Spelen en werken binnen het Sinterklaasthema, opperste concentratie tijdens de muziekles met
Boomwhackers en schoentje zetten in groep 1/2.
Zo’n gezellige én leerzame Sinterklaasperiode.
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Mozaïekles groep 8

Taalondersteuning groep 1/2

2 leerlingen uit groep 8
‘Meester ‘Mark en ‘juf’ Elise hebben samen een
mozaïek les gegeven. De hele klas is
Sinterklaasproof!

Op de Wilgen krijgen kinderen die extra taalondersteuning behoeven dagelijks een “taalbadje”, aansluitend bij
het algemene taalaanbod in de groep. Kinderen worden
in een klein groepje interactief voorgelezen uit een prentenboek aansluitend bij het thema. Spelenderwijs worden
kinderen meegenomen in een verhaal of spel en breidt de
woordenschat zich uit. Deze week sluiten we thema Sinterklaas af, waarna we over gaan op thema kerst.

TSO (tussenschoolse opvang) zoekt versterking
Ben je die betrokken ouder, grootouder of kennis, die interesse heeft om toezicht te houden op het schoolplein,
tijdens de TSO?
Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen een broodje met de leerkracht. Voor of na het eten, spelen
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 aanwezig
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 medewerker aan de slag te gaan. Een leuke
bijkomstigheid is: dat je er een kleine financiële vergoeding voor krijgt.
Meld je aan bij Nesrine, onze TSO coördinator, tso@bs-dewilgen.nl en versterk
de groep met jouw hulp!

