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NIEUWSBRIEF OBS DE WILGENSTAM 

MEI 2017  
Koningsspelen 2017 
Wat hebben we fantastische koningsspelen gehad! Meester Jasper heeft zichzelf ook dit jaar 

echt overtroffen. Alle kinderen zijn de hele ochtend actief bezig geweest en konden dit jaar 

kiezen uit 48 spelletjes. Er was een levend voetbalspel, 

je kon touwtrekken, op een luchtkussen, karaoke zingen, 

spijkerbroek hangen, rupslopen, ringwerpen, bowlen en 

als je trek had…,waren de beroemde poffertjes van de 

OR er ook weer. De groepen 8 hebben de groepjes 

begeleidt en hebben dit ook zeer goed gedaan, 

complimenten hoor! 

Als je in en om de school liep zag je overal blije 

gezichten! Er zijn ook dit jaar weer heel veel ouders 

gekomen om te helpen en ook het Albeda College is met 

groten getale mee komen helpen. Zonder deze hulp en 

de hulp van de OR waren deze koningsspelen niet 

mogelijk! Nogmaals dank! 

Op naar Koningsspelen 2018 
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Nieuwe directeur 
Jeanine Barneveld 

Lieve kinderen, ouders en collega's,  
 
Met trots schrijf ik voor het eerst een stukje in de nieuwsbrief van de Wilgenstam. Wat bijzonder 

dat ik van deze mooie school directeur mag worden. Het 
is een extra cadeau dat ik hier al zeven jaar rondloop als 
juf en ik ons team van leerkrachten al zo goed ken, vele 
ouders bekenden zijn door hun kinderen en natuurlijk de 
kinderen zelf. Ik weet wie verlegen is en misschien een 
extra steun in de rug nodig heeft, ik weet welke leuke 
bijdehandjes er rondlopen, wat de sportievelingen zijn en 
de wetenschappers. Nu is het voornamelijk de taak van 
ons team van leerkrachten om het beste uit alle 
leerlingen te halen, maar ik vind het belangrijk dat een 
directeur ook alle kinderen kent die de school elke dag 
weer graag verwelkomt.  
 

 
 
Omgekeerd is het natuurlijk ook belangrijk dat jullie allen 
weten wie de nieuwe directeur is en daarom stel ik me 
hierbij graag wat uitgebreider voor. Ik begon mijn 
studietijd in Amsterdam met een studie Commerciële 
Economie en vervolgens de studie Bedrijfskundige 
Economie. Doordat ik plichtsgetrouw ben heb ik de studie 
afgerond, overigens met plezier, en heb ook nog enige 
jaren in marketingfuncties gewerkt. Maar mijn hart lag er 
eigenlijk nooit helemaal. Na wat zelfreflectie besloot ik 
het over een andere boeg te gooien en mijn hart te 
volgen door de Pabo te gaan doen. Ik vond het daarna 

een feest om voor de klas te staan en echt voldoening uit mijn werk te halen. De afgelopen jaren 
heb ik dan ook met heel veel plezier gewerkt.  
 
Super ambitieus zou ik mezelf niet noemen, maar ik wilde toch nog wat meer. Ik wil niet alleen 
invloed hebben in een klas zelf, maar ik wil op een iets hoger niveau invloed kunnen uitoefenen: 
wat vinden we als school belangrijk? Welke thema's willen we in de klassen behandelen? Hoe 
kunnen we het beleid dat in Den Haag gemaakt wordt toepassen op een voor ons handige en 
verrijkende manier? Zodoende begon ik vorig jaar aan de opleiding tot directeur en nu sta ik hier. 
Trots en omringd door mijn man en onze drie kinderen (Bas 15, Jilles 9 en Puck 4). De hectiek 
van drie kinderen in verschillende fases, werk, sport en vrienden maakt dat wij als gezin en ik als 

Belangrijke data: 

Mei vakantie: maandag 24 april 

t/m zondag 7 mei 

16 mei schoolreis 3-4 

17, 18, 19 mei: groep 6 op 

werkweek 

18 mei: schoolreis 1-2 

22, 23, 24 mei: werkweek  

groepen 5 

25 en 26 mei: Hemelvaart 

kinderen zijn vrij 

29 mei: start avond 4 daagse 

5 juni: Pinksteren; kinderen vrij 

6, 7, 8 juni: werkweek groepen 8 

15 juni: wilgenstam musicalkoor 

voorstelling 

In de week van 19 juni de derde 

rapportgesprekken (let op! 

gewijzigd) 

25 juni: Suikerfeest 
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individu wel afgewogen beslissingen moet maken. Solliciteren op de 
functie van directeur op de Wilgenstam was er zo een.  
Alle beslissingen die in deze functie genomen moeten worden zullen 
net zo overwogen en bewust gemaakt worden. Dat ben ik aan de 
school, aan mijn collega's, aan de ouders en bovenal aan de kinderen 
verplicht.  
 
Daarnaast voel ik ook een verantwoordelijkheid naar mijn voorganger. 
Een man die met zo'n vooruitziende blik de school de afgelopen jaren 
verder heeft gebracht. Aan Peter Bergen hebben we te danken dat de 
school zo actief is op het gebied van kunst en cultuur; een school kan immers zo veel meer zijn 
dan alleen een plek waar kinderen leren rekenen en schrijven. Ook heeft hij er met zijn visionaire 
blik voor gezorgd we de eerste duurzame school van Rotterdam werden in 2011, dat er interne 
coaches zijn binnen ons team, dat we een excellente school worden en dat alle leerlingen met 
heel veel plezier elke dag naar school komen. Kortom: het zal een uitdaging zijn om hem te 
evenaren en ik wil hem hier alvast bedanken voor alles wat hij de school heeft gebracht. 
Natuurlijk doen we dat bedanken in juni echt goed tijdens zijn afscheid maar daar kan ik nu nog 
niets over zeggen...! 
Ik ben super gemotiveerd om er samen met alle collega's voor te zorgen dat de Wilgenstam een 
goede en leuke school blijft waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, zodat ze elke dag 
opnieuw met veel plezier naar school komen! 

Zijn er nog goede scholen? 
 
De resultaten van de diverse scholen in het basis en in het voortgezet onderwijs werden naast 
elkaar gelegd. Vergelijkbare leerlingen behalen op de ene basisschool resultaten bij de eindtoets 
die leiden tot een vmbo-advies. Elders scoren ze voldoende voor een vwo-advies. En daarmee is 
het niet afgelopen. In het voortgezet onderwijs heeft een leerling op de ene school tot 25 procent 
meer kans op een einddiploma dan op de andere, ook al zijn die scholen volstrekt vergelijkbaar. 
Het maakt dus écht uit naar welke school een kind gaat. Hoe weten ze wat een goede school is?  
 
De Onderwijsinspectie weet niet waar het aan ligt dat de verschillen tussen de scholen zo groot 
zijn, maar noteert wat de goede scholen gemeen hebben:  

• een duidelijke visie op het onderwijs,  

• een hecht team van leerkrachten die elkaar steunen, bekritiseren, begeleiden en  

• hun lessen onderling afstemmen.  
 
Het zijn doorsnee kwaliteitskenmerken, de maatstaven voor elke school. Niks bijzonders, 
eigenlijk. 
 
De onderwijsinspectie heeft in januari 2017 geconstateerd dat de Wilgenstam sterk is in 
bovengenoemde vaardigheden en genomineerd ons als Excellente school.  
 
In juni zullen Peter Bergen en Jaimy Stuurman nog met de commissie in gesprek gaan. 
Waarschijnlijk is de officiële erkenning in februari 2018.  
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Terugblikkend 
Ik, Peter Bergen, heb meer dan veertig jaar altijd met heel veel 

plezier in het onderwijs gewerkt. 

HET IS EEN PRACHTIG VAK.    

Het is geweldig om kleuters te zien ontdekken hoe ze met 
elkaar een hele grote boomstam kunnen optillen. 
Of…..kinderen die in groep 3 (en soms al in groep 2) 
ontdekken dat zij kunnen lezen of rekenen en later een 
prachtige spreekbeurt kunnen maken. Het is mooi te zien dat 
kinderen op een werkweek geen verschil maken tussen rijk en 
arm of etniciteit. Dat ze trots zijn als ze zonder vader en 
moeder op kamp zijn geweest en spannende verhalen over 
zichzelf kunnen vertellen. Natuurlijk verandert een vak in al die 
jaren. Wie heeft zijn vak niet zien veranderen of zelfs zien 
verdwijnen? Aanvankelijk begon ik met het voorbereiden van 
lessen en het nakijken van de schriften en had af en toe een 
vergadering.      
 
Tegenwoordig moet een leerkracht weten welke invloed zijn 

didactiek en pedagogiek heeft op de invloed van de kinderen en moet een leerkracht 
groepsplannen en individuele plannen kunnen maken. Hij moet kennis hebben van diverse 
stoornissen en emotionele problemen en weten welke invloed deze zouden kunnen hebben op 
de ontwikkeling van het kind.                                           Hierover moet een leerkracht met diverse 
partners kunnen communiceren (ouders, professionele begeleiders) en vooral verantwoording 
kunnen afleggen en pakketten papier kunnen aanleveren om een deskundig advies te vragen. 

In al die jaren heb ik vele ministers en staatssecretarissen voorbij zien komen, die vooral 

vertelden dat de kwaliteit van het onderwijs weer achteruit was gegaan en dat het “beter” moest. 

Maar wel met minder geld, grotere groepen en het afleggen van nog meer verantwoording. Zij 

gaven het onderwijs vooral een compliment als ze moesten vertellen dat er weer een bezuiniging 

moest worden doorgevoerd. 

Die bezuinigingen en de grote administratieve druk maken het werk niet altijd meer even leuk. 

Een grote groep leerkrachten hebben zich via Facebook verenigd en zijn bereid in september 

een week lang te staken. Men wil een hoger loon en een lagere administratieve druk.  

Bibliotheekouders gezocht voor het schooljaar 

2017-2018 

Op de woensdagochtend ruilen de kinderen in de schoolbibliotheek hun boek. De 
bibliotheekouder neemt het oude boek in en leent het nieuwe boek uit.  
 
 
 
 
 

Wilgenstam app 

De Wilgenstam app wordt 
binnenkort vernieuwd. We zijn 
nu al bezig met het testen. 
Daardoor kunnen de 
fotoalbums van de leerlingen 
nu niet worden bekeken. 
Binnenkort krijgt u meer 
informatie voor het inloggen in 
de persoonlijke inbox binnen 
de app. 
 

Derde rapport 
Wegens festiviteiten rondom 
het afscheid van Peter, zal het 
derde rapport van uw kind een 
week eerder worden 
besproken. In de week van 19 
juni zijn nu de 
rapportgesprekken gepland. 
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Wat doe je als bibliotheek ouder? 

- je start de computers op 
- je scant de boeken 
- je houdt bij of alle boeken terugkomen  
- je houdt de boekenkasten op orde 
- je helpt kinderen bij het kiezen van een geschikt boek ( op leesniveau) 
- je kaft nieuwe boeken 

 
Je kunt een hele ochtend helpen of een halve. Je helpt eens in de drie of vier weken (bij 
voldoende bibliotheekouders) 
We willen voor de zomervakantie de nieuwe bibliotheekouders inwerken, zodat ze na de vakantie 
direct aan de slag kunnen.  
 

 
Heb je interesse?   

• Stuur een e-mail naar ellismd@kpnmail.nl of naar bibliotheek@wilgenstam.nl 

• Bel of app 06 4201 4510  (Ellis) 
 
We rekenen op jullie enthousiasme! 
 
Namens de bibliotheekouders, 
Ellis Delken 
 

We nemen helaas, aan het einde van het jaar, 

afscheid van Juf Lya 
 
Ongelofelijk, wat veel grappige, stoute, leuke, slimme en vooral heel gezellige kinderen heb ik in 
meer dan 40 jaar in de klas gehad! 
Met ontzettend veel plezier: je gaat je nooit vervelen in een kleuterklas, ieder kind is anders en 
vraagt een eigen benadering. 
Maar, na lang nadenken en twijfelen, heb ik het besluit genomen om aan het einde van dit 
schooljaar te stoppen. 
Ik wil iedereen bedanken: 
alle kinderen, omdat ze zo gezellig waren in de klas. 
alle ouders, voor hun vertrouwen, belangstelling en hulp. 
alle collega’s, voor de super fijne samenwerking. 
en iedereen die ik wellicht nog vergeten ben. 
Het wordt de start van een nieuwe periode, maar af en toe zal ik nog langskomen, gewoon om 
iets leuks met de kinderen te doen. 
Ik wens de Wilgenstam en iedereen die erbij hoort een zonnige en fijne toekomst! 
 
Lya van den Haspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibliotheek@wilgenstam.nl
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Werkweek groep 7, Summercamp Heino 
 

 
De werkweek van groep 7 was zeer geslaagd dit jaar! Wij hadden het geluk dat Summercamp 
Heino niet was volgeboekt in de week van 10 april, dus op het park was het rustig en hadden we 
alle ruimte. De verschillende activiteiten zijn met veel plezier door alle leerlingen uitgevoerd. Op 
maandag hebben we gezwommen, gesport, dieren gevoerd en kon je ook midgetgolfen of 
ponyrijden. Dinsdag hebben we meegedaan aan de Challenge Run en woensdag zijn we naar 
attractiepark Slagharen geweest. Het weer zat ook mee. We kunnen terugkijken op drie 
superleuke dagen!  

 

 

 


