
Wilgenstam Meidoornsingel 120 Wilgenlei 149 

  1 

Schoolplein Meidoornsingel: 

Het schoolplein op de Meidoornsingel zal in schooljaar 
2017-2018 worden opgeknapt. Het heeft lang geduurd om 
het benodigde geld aan te vragen. Kinderen uit de groepen 
3, 4 en 5 hebben meegedacht om er een fantastisch plein 
van te maken.  

Nieuwe bibliotheek ouders gezocht 

Elke week mogen onze kinderen aan de Meidoornsingel in 
de bibliotheek zelf een boekje komen lenen. Dit is mogelijk 
omdat elke woensdag ouders de bibliotheek bemannen en 
de kinderen van leuke boeken voorzien. Voor het 
schooljaar 2016/2017 hebben we versterking nodig. Lijkt 
het je leuk om een bijdrage te leveren aan school terwijl je 
van dichtbij de kinderen meemaakt? Meld je dan nu aan en 
kom ons team versterken! 
Mail naar: bibliotheek@wilgenstam.nl 

In deze nieuwsbrief 
Schoolplein Meidoornsingel 
Bibliotheek ouders gezocht 
Aan het woord: Peter 
Bergen 
Werkweek groep 6 
Avondvierdaagse 
KIKA sponsorloop 
 
Belangrijke data 
Maandag 5 juni:    
Pinksteren  
 
Dinsdag 6 juni tot  
donderdag 8 juni:       
Werkweek groepen 8 
 
Donderdag 15 juni:  
Wilgenstam musicalkoor 
voorstelling 
 
Dinsdag 21 juni, 
woensdag 22 juni en 
donderdag 23 juni:                                     
Rapport gesprekken  
 
Maandag 26 juni 
Wenmiddag leerlingen bij de 
nieuwe groep 
 
Woensdag 28 juni:       
Viering Suikerfeest school 
 
Maandag 3 juli  
Afscheidsavond groep 8a 
Dinsdag 4 juli:   
Afscheidsavond groep 8b  
           
Dinsdag 4 juli:             
Afsluiting kleutertijd oudste 
kleuters 
 
Vrijdag 7 juli:               
Kinderen zijn de hele dag 
vrij. Begin van de 
zomervakantie 
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Aan het woord: Peter Bergen 
Het kind in het onderwijs 
In de afgelopen veertig jaar heb ik het kind nauwelijks zien 
veranderen. Ik weet nog wel dat ik, als kind, niet kon 
slapen als ik jarig werd.  
Voor het eerst naar school gaan, een nieuwe leerkracht, je 
verjaardag, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, voor het 
eerst op werkweek. Dat is voor kinderen altijd spannend en 
zal altijd spannend blijven. Voor een kind is er altijd weer 
iets nieuws. Er is zo veel om te ontdekken. Zo veel plezier, 
maar ook soms zo veel verdriet. 
 
Wel heb ik de wereld om het kind heen zien veranderen. Er 
is een digitale wereld ontstaan die kinderen de 
mogelijkheid geeft om de wereld te verkennen buiten het 
vertrouwde gezin. 
Het onderwijs heeft al jarenlang een nieuwe digitale 
generatie binnen, die zich laat verleiden door complexe 
algoritmes. 
 
Kinderen kijken veel meer naar hun vriendjes en 
vriendinnetjes: Wat kijken en luisteren zij? 
Dat vinden ze veelal via de sociale media. Ze creëren hun 
eigen wereld die niet meer zo sterk wordt bepaald door 
hun achtergrond. Zij creëren hun eigen werkelijkheid. 
Ouders, leerkrachten en de directe omgeving lijken aan 
invloed te verliezen.  
 
Maar het probleem voor deze kinderen is dat zij in de 
filterbubbel van het eigen groepje blijven hangen. 
Smaak ontwikkeling in en een bredere horizon voor dat wat 
niet via commercie, vrienden en sociale media wordt 
aangereikt, leer je niet zonder begeleiding.  
 
De samenleving en het onderwijs hebben nog nauwelijks 
hun digitale schoenen aangetrokken en lijken te blijven 
steken in diezelfde digitale consumptie. 
 
Hoe kan je als leerkracht en ouder een speler van die 
kinderen zijn in hun ontwikkeling. 
 
Ik denk dat ouders en docenten hun oren en ogen open 
moeten hebben staan. Waar houden kinderen zich mee 
bezig en hoe kan ik kinderen helpen die wereld betekenis 
vol te maken. Moeten wij kinderen niet gaan helpen die 
digitale wereld te beheersen in plaats van te consumeren. 
 
Laat je ook een raken door een kind. 
 
Een leerling vroeg eens aan mij welke bloem ik mooi vond. 
Ik vond de roos een prachtige bloem. De leerling begon 
met passie te vertellen over de boterbloem en nu kan ik 
geen weiland meer inlopen zonder waardering te hebben 
voor die prachtige boterbloem. 
Kinderen houden je jong en wie wil dat niet? 

Mededeling directie 
Dit schooljaar zullen wij 
afscheid nemen van: 
Peter Bergen 
Lya van den Haspel 
Joost van Rangelrooy  
Jan van Bemmel  
 
Eind september zullen wij 
afscheid nemen van: 
Corry Theunen 
Ad Steveninck 
 
Verdere informatie over het 
afscheid nemen volgt in een 
brief deze maand. 
 
Amanda Vermeer en  
Sultan Yardakul zullen per 1 
augustus 2017 worden 
aangesteld.  
Wij zijn heel blij dat deze 
collega’s ons team komen 
versterken. 
 
De formatie is bijna rond. Ook 
hier wordt u zo spoedig 
mogelijk van op de hoogte 
gebracht. 
 
Alvast iets om over na te 
denken: 
Volgend jaar willen we in alle 
groepen met klassenouders 
gaan werken (het liefst 2 per 
klas). Tijdens het laatste 
rapportgesprek van dit jaar 
kunt u aangeven of u dit zou 
willen doen voor volgend 
jaar. De meester of juf zal het 
ook nog aan u vragen. 
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Werkweek groep 6 

De werkweek van groep 6 was dit jaar in Ossendrecht bij het verblijf “de Luchtballon“. Het was 
voor het eerst dat de Wilgenstam hier naar toe ging. 
  
Na aankomst konden de kinderen meteen het terrein verkennen. Dat terrein bestaat uit 7 Hectare 
sportvelden, speeltoestellen een speelbos en er is zelfs een openluchttheater. Veel kinderen 
kwamen dus binnen afzienbare tijd met veel enthousiasme aan de leerkrachten vertellen wat ze 
allemaal op het terrein ontdekt hadden.  
De rest van deze dag was gevuld met door de leerkrachten bedachte spellen zoals een 
smokkelspel, levend stratego of hutten in het bos buiten het terrein bouwen. Ook was er de 
mogelijkheid om vrij te spelen op het springkussen, trampolines, schommels, draaimolens of een 
balletje trappen op het voetbalveld. 
’s Avonds hebben we heerlijk genoten van de maaltijd die speciaal voor ons was bereid. Gelukkig 
waren er veel kinderen die ons goed hebben geholpen tijdens de corveedienst, zodat alles er 
binnen de kortste keren weer spik en span uitzag. Laat naar bed en……… vroeg (5:30) uit de 
veren. 
Donderdagochtend hebben we ‘het grote chaosspel’ gespeeld. De kinderen zoeken in groepjes 
opdrachtenkaarten in het bos die een beroep doen op hun verschillende, vaak creatieve, 
vaardigheden. Ze bereiden de opdrachten voor en presenteren het aan de jury die louter bestaat 
uit koffiedrinkende leerkrachten op het terras die zo een beetje bij kunnen komen van de korte 
nacht… 
Donderdagmiddag was het heerlijk weer. Dat kwam goed uit want er stond een sportmiddag op 
het programma. Het bleek maar weer eens dat de kinderen van de Wilgenstam aan een korte 
nachtrust genoeg hebben om met veel energie en sportiviteit te kunnen basketballen, voetballen 
en lijnballen.  
Na het diner eventjes werken in het werkweekboekje, waarna de bonte avond losbarstte. De 
kinderen hebben gedanst en genoten van een aantal optredens die ze zelf hadden bedacht. De 
volgende morgen was het tijd om na het ontbijt alles op te ruimen en nog een keer het favoriete 
spel levend stratego te spelen, waarna we weer richting Rotterdam zijn vertrokken.  
We hebben genoten van de omgeving, het weer, maar vooral van het enthousiasme en de 
gezelligheid van onze groepen 6. 
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Avondvierdaagse 

 

Het was weer een geslaagde avond 4 daagse, heerlijk weer, goede sfeer en halverwege even 

uitrusten met een beker limonade en wat lekkers. 

Uit alle klassen liepen er weer kinderen mee, sommige voor de eerste keer, maar er was ook een 

medaille met een 8 erop. 

Alle dagen verliepen goed, maar op de laatste dag was er toch 

een teleurstelling voor zeker 10 kinderen, de medailles voor de 

kinderen die voor de 2de keer mee liepen waren op.  We gaan 

dit natuurlijk oplossen, maar leuk was het niet. 

We willen alle kinderen die mee hebben gelopen feliciteren  en 

alle ouders bedanken voor de logistiek, want het was een 

drukke week. 

De eerste die zijn medaille 

voor de 5 kilometer in 

ontvangst mocht nemen. 

Het eerste groepje van  
de 10 kilometer was  
ook al snel binnen. 

 

 

KIKA sponsorloop 

De Kika sponsorloop vindt plaats op zaterdag 17 juni op de Peppelweg. Wilt u samen met uw 

kind dit goede doel steunen dan kan uw kind deelnemen aan deze sponsorloop. Kijk voor meer 

informatie op www.sheepsheep.nl/peppelweg-voor-kika  of www.facebook.com/peppelweg-voor-

kika  

http://www.sheepsheep.nl/peppelweg-voor-kika
http://www.facebook.com/peppelweg-voor-kika
http://www.facebook.com/peppelweg-voor-kika

