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NIEUWSBRIEF 

OBS WILGENSTAM 

MAART 2018 

In deze nieuwsbrief 
Welkom 
Kiss and Ride 
Kanjertraining voor ouders 
VOG 
Rijdend atelier 
Werkweekbijdrage 
Tuindag 7 april 2018 

 
Data maart: 
8 maart studiedag kanjertraining, 
leerlingen zijn vrij 
8 maart in de avond kanjertraining 
voor de ouders 
12 maart t/m 15 maart rapportweek 
voor de groepen 3 t/m 7 
22 maart infoavond werkweek groep5 
28 maart in de ochtend paasontbijt 
30 maart vrij, Goede Vrijdag 
 
LET OP: 
Vrijdag 9 maart hebben de kinderen 
gewoon les. 

 
Alvast in de agenda: 
2 april vrij, tweede Paasdag 
7 april (zaterdag): Tuindag 
20 april: Koningsspelen 
 

 
Heeft u vragen? Mail naar: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
 

 

 

 

Welkom 

We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op 
de Wilgenstam: 

Pieke de Visser, Ziggi Brito Dos Santos, Amine Abbih, Yasmine 
Abbih, Imane Hilgers, Noual Hilgers, Sanne Wigmans en 
Dounia Lekfif 
 
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) een 
hele fijne tijd op de Wilgenstam! 
 

Kiss and Ride 
Bij de Meidoornsingel blijft er een onveilige situatie ontstaan 
door dubbel parkeren. 
Vanaf nu zullen de eerste 4 parkeerplekken vrij zijn voor ouders 
die hun kind ’s morgens alleen even uit de auto willen laten 
stappen. Let op: als u gaat parkeren en met uw kind meeloopt 
naar school, parkeer dan de auto even ergens anders. Deze 
plekken zijn alleen bedoelt om een kusje te geven en weer weg 
te rijden (Kiss and Ride). Er zal binnenkort ook een bord ter 
illustratie worden opgehangen. 
We hopen dat het op deze manier nog beter zal gaan.  
En hopen op uw begrip. 

 
VOG 
Bij ons op school wordt door iedereen die extra bij ons op 
school werkt verplicht gesteld dat zij een VOG hebben.  
Te denken valt aan de fysiotherapeut, de vrijwilligers en  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring 
waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 
voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 
samenleving. Justis (ministerie van Justitie en Veiligheid) 
screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de 
VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis 
onderzoek naar het justitiële verleden. Om een baan te kunnen 
krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen 
overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) 
verplicht. Er wordt in ieder geval een VOG afgegeven als er 
geen strafbaar feit is gepleegd dat relevant is voor de 
betreffende functie. 
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Kanjertraining: wat houdt dit precies in? Een avond voor alle ouders!  
Donderdagavond 8 maart 19:30 uur op de Wilgenlei (inloop 19:15 uur) 
 
Met het team zijn wij allen begonnen met Kanjertraining. We hebben dit jaar drie studiedagen om 
zo een echte goede kanjertrainer te worden en de lessen die bij kanjertraining horen op de juiste 
manier te geven. Nu zullen de kinderen thuis gaan komen met verhalen over deze lessen en het 
gaan hebben over de verschillende kleuren petten die wij in de klas gaan behandelen. Handig 
zou het zijn als u dan ook weet wat we hiermee bedoelen. Vandaar deze ouderavond. 
 
Wat zijn de doelen van kanjertraining: 
Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas 
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen 
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen 
Leren om verantwoordelijkheid te nemen 
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 
Het bevorderen van ouderbetrokkenheid 
 
Deze doelen worden door verschillende thema's in de lessen 
van de Kanjertraining verwerkt: 
Jezelf voorstellen 
Aardige dingen zeggen over jezelf en de ander 
Weet jij hoe je je voelt 
Kun jij nee zeggen (grenzen stellen) 
Vragen stellen en antwoord geven 
Luisteren en samenwerken 
Vriendschap 
Van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen) 
Het is goed dat je er bent 
Pest-problematiek 
Veilig internetgebruik  
 
 
Veel ouders hebben al aangegeven te willen komen, graag zou ik u willen vragen om u via deze 
link aan te melden en ook aan te geven met hoeveel mensen u komt? Mochten er meer mensen 
zich aanmelden dan plek is, zal er nog een avond georganiseerd worden. 
 
 

 

https://www.wilgenstam.nl/nieuws/ouderavond-kanjertraining-8-maart
https://www.wilgenstam.nl/nieuws/ouderavond-kanjertraining-8-maart
https://www.akkeroosterwolde.nl/upload/images/school-afbeeldingen-algemeen/petten.jpg
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Rijdend Atelier 
Mondriaan maken om perfectionisme te keren 
Een leerling zit weleens een tijdje niet lekker in zijn 
vel. Gesprekken met de intern begeleider of 
schoolmaatschappelijk werker kunnen dan helpen. 
En als er net iets méér nodig is, zijn er andere 
opties. Bijvoorbeeld therapie bij het Rijdend Atelier 
van Emma Valk, een vrolijk gekleurde camper waar 
kinderen ontvangen worden voor een gesprek en 
een creatieve opdracht. Directeur Jeanine 
Barneveld van obs De Wilgenstam werkt nu twee 
jaar samen met Emma. “In het Rijdend Atelier van 
Emma is de sfeer ontspannen en vrolijk, kinderen 
vinden het fijn er naartoe te gaan. Ze kunnen zich 
op een nieuwe manier openen. Het is heel wat anders dan wanneer iemand rechtstreeks vraagt: 
hoe gaat het eigenlijk thuis?” 
 
Meer lezen van dit artikel, klik op de volgende link: http://www.boorimagazine.nl/edities/15/Nr-13-
februari-2018/88/Mondriaan-maken-om-perfectionisme-te-keren 

 

Ook kunt u op de website kijken: http://www.rijdendatelier.nl 
 

Werkweekbijdrage 
Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt gevraagd om een bijdrage te betalen aan de werkweek. Er 
zijn al veel ouders die dit hebben betaald, super fijn! Mocht u nog niet betaald hebben, denkt u 
hier dan nog even aan. Er zijn ook altijd mogelijkheden om dit bedrag in termijnen te betalen. 
Loop dan even bij uw leerkracht of bij Jeanine Barneveld binnen. 
We verheugen ons weer op de werkweken van dit jaar! 

 

Tuindag 7 april 2018, 
Meidoornsingel 120 
Gelukkig heeft de Wilgenstam 
goedkeuring gekregen om 
beide schoolpleinen echt groen 
te gaan maken. Er ligt een 
prachtig plan en er zal middels 
een aanbesteding de juiste 
leverancier gekozen worden. 
Vaak is dit een lang proces, 
maar zodra we weten dat er 
gegraven en gebouwd gaat 
worden, laten we dat weten! 
 
Maar voor nu hebben we 7 
april een tuin(plein)dag gepland 
om, totdat de pleinen echt 
worden veranderd, de 
schoolpleinen wat leuker te 
maken. 
Wilt u deze ochtend vast in uw agenda schrijven, verdere informatie volgt later. 
We hopen in ieder geval op een grote opkomst! 

http://www.boorimagazine.nl/edities/15/Nr-13-februari-2018/88/Mondriaan-maken-om-perfectionisme-te-keren
http://www.boorimagazine.nl/edities/15/Nr-13-februari-2018/88/Mondriaan-maken-om-perfectionisme-te-keren
http://www.rijdendatelier.nl/

