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Welkom 

We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op 
de Wilgenstam: Joost van Agthoven, Linda van Agthoven, 
Oumayra Benalla, Sander Broeren, Monssif Ennya, Ziri Errami, 
Mohammed Abdi, Daniyah Jules en Deliana Ramcharan 

 
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s)/ verzorger(s) een hele 
fijne tijd op de Wilgenstam! 
 

Update schoolplein  
Van stichting BOOR hebben we nu definitief te horen gekregen 
dat zowel het grote plein als het kleuterplein worden gerenoveerd 
in de zomer. Het karakter van het groene schoolplein zal blijven.  
De tuinarchitecten zijn druk bezig om twee mooie plannen te 
maken, zodra deze klaar zijn worden ze met u gedeeld. 
 

Avondvierdaagse 2018 komt eraan! 
Nog een paar weken en dan is het zover: we gaan weer vier 
avonden keihard ons best doen om de Avondvierdaagse te lopen. 
Zet maar vast in je agenda: de Avondvierdaagse is dit jaar van 28 
t/m 31 mei. 
Gelukkig is het niet alleen hard werken, maar vooral ook heel 
gezellig: lekker dollen met je klasgenoten, liedjes zingen, kletsen 
en een voldaan gevoel na afloop. De afstanden zijn weer 5 en 10 
kilometer. Als je alle vier de avonden de hele afstand hebt 
gelopen, verdien je een mooie medaille! De routebeschrijvingen 
worden weer van tevoren klaar gelegd bij de receptie van school 
en op de website gepubliceerd. De Ouderraad zorgt voor wat 
lekkers en te drinken onderweg. Ieder jaar hebben wij weer veel 
hulpouders nodig om er een geslaagde Avondvierdaagse van te 
maken. Dus, kunt u een avondje helpen bij de kraam, stuur dan 
een mailtje naar or@wilgenstam.nl 
 

 
Levensbeschouwelijke vorming 
In de nieuwsbrief van april is al aangeven dat we vanaf volgend schooljaar in de klassen vorm 
gaan geven aan levensbeschouwelijk onderwijs. Zo worden de thema's en gesprekken die 
normaal gesproken bij HVO, GVO en IGO werden gevoerd met elkaar in de klas gevoerd en niet 
in aparte groepjes. Kinderen leren op deze manier meer van elkaar als het gaat over 
elkaars godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Deze lessen gaan 
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Data mei: 
28 april t/m 13 mei: meivakantie 
Let op: 
Maandag 14 mei: studiedag, de 
leerlingen zijn ook vrij 
Dinsdag 15 mei: MR-vergadering 
Maandag 21 mei: tweede 
pinksterdag (vrije dag) 
Maandag 28 mei: start 
avondvierdaagse 
Donderdag 31 mei: finish 
avondvierdaagse 
 
Data alvast voor juni: 
5 juni: schoolreis groepen 1 en 2 
7 juni: schoolreis groepen 3 en 4 

 
Heeft u vragen? Mail naar: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
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we geven aan de hand van een bestaande methode, maar ook vooral door het gesprek 
met elkaar aan te gaan. We hopen op deze manier meer de verbinding met elkaar te vinden en 
hierdoor ook te leren van elkaar. 
 
Mocht u als ouder toch graag uw kind op willen geven voor een aparte les GVO, HVO of IGO, wilt 
u dan een mail sturen naar directie@wilgenstam.nl 
 

Tuindag 
Wat is er hard gewerkt op 7 april. De kleuters hebben weer een prachtig plein en kunnen weer 
heerlijk spelen. Bij deze nogmaals bedankt aan alle mensen en kinderen die deze zaterdag 
hebben geholpen. Zonder al deze vrijwilligers was het echt niet gelukt. Speciale dank aan Frank 
Sparenburg, wat een tomeloze energie en planning! 
 

       
 

       
 

Enquête voor nieuwe vorm van overblijf 
De enquête is door heel veel van u ingevuld, dank daarvoor!  
We hebben veel positieve reacties gekregen en ook nog een vraag. 
Veel ouders vroegen zich af waar de extra vrijwillige ouderbijdrage bij het continurooster voor 
nodig is. De reden hiervoor is dat de overblijf volledig door de school zelf wordt betaald, maar dat 
er graag wat leuke dingen worden aangeschaft voor op het plein en dat we het leuk zouden 
vinden af en toe ook iemand in te huren die voor wat sport en spel zorgt. Dit zijn extra kosten 
waar de school graag een stukje vrijwillige ouderbijdrage voor vraagt. 
Na de meivakantie zal de MR met de directie de enquête bespreken. Heeft u nog vragen tot die 
tijd, mail gerust naar directie@wilgenstam.nl 
 

Koningsspelen 
De 6e editie van de Koningsspelen was op vrijdag 20 april een groots succes. Bij deze willen we 
alle vrijwilligers/ouders/opa’s en opa’s en anderen bedanken voor hun mega inzet. Ook de 
poffertjes van de OR waren weer heerlijk! 
Hieronder een paar foto’s, gemaakt door Eric Fecken, van deze prachtige dag. 
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IB-er Joke 

Op de Wilgenlei zal de komende tijd Joke van Immerzeel meelopen met onze 
IB-er Cindy, hieronder stelt zij zich even voor. 
Mijn naam is Joke van Immerzeel. Ik ben getrouwd en ik heb een zoon van 21 
jaar. Jarenlang heb ik gewerkt op de Vier Leeuwen als adjunct-directeur, 
waarvan de laatste 3 jaar als waarnemend directeur. Toen dit afliep, werd het 
tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb de kans gekregen 
om mij binnen Boor om te scholen als intern begeleider. Op 18 april ben ik 
gestart op de Wilgenlei en loop ik met Cindy mee. Tot de zomervakantie is dit 
2 dagen. Daarna kom ik 4 dagen en zal ik ook op de andere locatie 
werkzaamheden verrichten. Stap voor stap zal ik zo groeien als IB-er. Ik heb 
er veel zin in. 
 
 

Groep 3 opgetreden in de Buurvrouw. 
Donderdag 26 april is de dansvoorstelling van de groepen 3 in de Buurvrouw geweest. Deze 
voorstelling was een afsluiting van alle mooie danslessen met Conny Janssen. Het was een 
prachtige voorstelling waarbij meerdere tranen van ontroering zijn gevloeid.  
Binnenkort zal de film die gemaakt is worden getoond.  


