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Welkom 

Het jaar is weer begonnen! We zitten weer in het ritme en 
iedereen is weer hard aan het leren! Ook mogen we een 
aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de Wilgenstam: 

Norah Gosen, Ayoub Ezzarkouni, Stella de Jongh, Veerle 
Oonk, Jort Versluis, Maissa Yousfi, Lotte Veen, Rayan 
Allali, Sascha Paknezjad, Lily Duignan en Amy Klei 

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

 

Let op!!! 

Dit jaar zal de herfstvakantie worden aangevuld met 5 extra 
vrije dagen. Meerdere ouders hebben al gevraagd of dit 
klopt en waarom dit zo is. Een korte uitleg is op zijn plaats.  

We hebben dit jaar een langer schooljaar, vroeg beginnen 
(regio midden Nederland) en later met vakantie (regio 
midden Nederland). Ook vallen de vrije dagen 
Bevrijdingsdag en Hemelvaart in de meivakantie. Om aan 
het juiste aantal lesuren te komen, moesten er nog een 
aantal vrije dagen worden ingepland. Dit jaar hebben we 
ervoor gekozen om de vrije dagen achter elkaar te plaatsen 
i.p.v. verspreidt over het hele schooljaar. Volgend jaar kan 
dit weer anders zijn. 

De herfstvakantie is van 16 oktober t/m 20 oktober. 

De extra vrije dagen zijn van 23 t/m 27 oktober 

 

Mundo is deze 2 weken geopend. Er komt binnenkort ook 
een activiteiten kalender bij Mundo, zodat ouders zien wat 
er allemaal in die twee weken te doen is. Kinderen met een 
contract zijn op hun gewone dagen welkom, maar ouders 
kunnen ook incidenteel extra dagen afnemen bij Mundo. 
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Belangrijke data 
Vrijdag 15 september 
Leerlingen hele dag vrij 
 
Woensdag 27 september 
Klassenouder avond 
Meidoornsingel 120, 20:00 uur 
 
Klassenouder? 
Nog niet elke groep heeft twee 
klassenouders voor volgend jaar. 
U kunt zich nog steeds aanmelden 
bij de OR. Graag per mail: 
or@wilgenstam.nl 
U mag het ook aan de leerkracht 
doorgeven tijdens de 
oudergesprekken. 
 
Mailadres nieuwe directeur: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
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Kooroptreden kunstfestival 2017  

Het Wilgenstam Musicalkoor is weer uitgenodigd om op te treden bij het Kunstfestival!  
 
Wanneer:  Zaterdag 9 september       
Tijd:   13.00 uur tot ongeveer 13.30 uur 
Waar:   Rodondendronplein Schiebroek 
 
Het thema is dit jaar: feest! Het kunstfestival vindt al voor de 25e keer plaats. Het koor houdt wel 
van een feestje en daarom hebben Liz Weijers (groep 8 ) en Juf Mariska samen het 
feestprogramma bedacht. 
Veel bekende liedjes worden gezongen, die u allemaal mee mag zingen. De kinderen doen een 
paar vrolijke dansen en zwaaien uitbundig met vlaggen. We zingen traditiegetrouw het 
Schiebroekse volkslied, dat iedereen ook mee mag zingen. Komt u ook kijken en luisteren? 

 

Nieuwe collega 

Vanaf 1 augustus 2017 is Dominique Meijer bij ons komen werken, zij 
stelt zich hier aan u voor: 

Hallo allemaal, 

Ik ben Dominique Meijer. Ik ben vanaf dit schooljaar een echte juf op 
de Wilgenstam! Zoals de meeste van jullie al weten ben ik te vinden op 
beide locaties. Op de Meidoornsingel in groep 1/2 A en op de 
Wilgenlei in groep 6A. 

Na twee opleidingen waarin ik zeven jaar stage heb gelopen binnen 
het onderwijs heb ik heel veel liefde opgebouwd voor het vak. Van de 
zeven jaar stage heb ik drie jaar doorgebracht op de Wilgenstam. En 
vol trots mag ik zeggen dat ik nu een echte juf ben op de Wilgenstam. 
Ik vond het spannend om twee weken geleden te beginnen met een 
eigen klas, maar wat waren deze weken ontzettend leuk. Ieder kind is anders en dat is wat het 
onderwijs zo leuk maakt. Daarom kijk ik uit naar het komend schooljaar en ik hoop jullie ook! 

Liefs,Juf Dominique 

 

Tijdelijke vervanging voor IB: Cindy Metz 

In de vorige nieuwsbrief is al aangeven dat Suzanne tijdelijk ziek is. Tot haar terugkomst zal zij 
op de woensdag en vrijdag worden vervangen door Cindy Metz. Zij stelt zich hier even voor: 

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Cindy Metz en ik kom de komende tijd werken als Intern 
Begeleider bovenbouw locatie Wilgenlei. Ik zie het als een uitdaging om te 
zorgen dat de begeleiding op de Wilgenstam continueert zodat leerlingen 
,leerkrachten en ouders goed geholpen kunnen worden. Mijn werkdagen zijn 
woensdag en vrijdag. De andere dagen ben ik werkzaam op een andere 
basisschool als Intern Begeleider. Naast mijn werk ben ik samen met mijn 
partner de trotse ouders van 3 mooie dochters van 16, 14 en 12 jaar. In mijn 
vrije tijd houd ik van fotograferen, culturele uitstapjes en op stap gaan met mijn 
gezin. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking op deze school!  

Mvg , Cindy Metz 
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Vanaf maandag 11 september fysiotherapie op school 

Mijn naam is Alex Hannewijk, ik ben kinderfysiotherapeut. Ik ben vader van drie kinderen in de 
leeftijd van 13, 15 & 16 jaar. Ik beoefen dit vak nu 20 jaar en werk voornamelijk in Schiebroek, 
Crooswijk en Kralingen.  Ik heb ervaring opgedaan in verschillende revalidatiecentra en bij een 
consultatiebureau. Ik kom op scholen en kinderdagverblijven en behandel aan huis.  
Met ingang van september werk ik ook op OBS De Wilgenstam. Hier zullen 
kinderen met problemen in de grove en/of fijne motoriek door mij worden 
gezien. Voor de schrijfmotoriek zullen in de groepen (3), 4 en 5 testen 
worden afgenomen waarmee het aan te leren verbonden schrift (aan elkaar 
schrijven) kan worden beoordeeld. Zo nodig kan deze fijn motorische 
activiteit dan binnen schooltijd op de maandag worden getraind. 
Kinderfysiotherapie kan alleen gaan plaatsvinden nadat er een hulpvraag is 
geformuleerd door u en/of de leerkracht. Een aanmeldformulier dient dan 
door u te worden ondertekend. 
Kosten hiervoor kunnen worden gedekt door de eigen (kind) 
ziektekostenverzekeraar. 
 
Website: www.kinderfysiovanschaik-dijcks.com 
Telefoon: 0182-528141 of 06-14744817 
E-mail: kinderfysiotherapie1@tele2.nl 
 

Stagiaires 

Omdat wij nauw samenwerken met de `Hogeschool `Rotterdam, hebben we dit eerste half jaar 9 
stagiaires rondlopen in de Wilgenstam, hieronder stellen ze zich even voor. 
 
Hoi allemaal!  
Ik ben Lisanne en zit in het derde jaar van de pabo aan de 
Hogeschool Rotterdam. Ik ben 23 jaar en heb gekozen voor een 
specialisatie in het jonge kind. Ik loop nu stage bij groep 1/2b en 
heb het nu al naar mijn zin. Ik vind werken met kinderen 
ontzettend leuk en kan niet wachten tot ik klaar ben met de 
opleiding en een eigen klas krijg.  

 

 

 

Hallo! Mijn naam is Anne Laarakker. Ik ben 19 jaar en zit in mijn derde 
jaar van de PABO aan de Hogeschool Rotterdam. Ik heb voor het 
onderwijs gekozen omdat ik het uitleggen aan anderen altijd heel fijn 
vond om te doen, vooral als de stof werd begrepen. Maar ook omdat ik 
het heel fijn vind om met kinderen te werken en hen kennis bij te brengen. 
Schijnbaar riep ik zelf al na mijn eerste dag kleuteren: Ik word later 
juffrouw!  

Ik heb zin in de komende periode op de Wilgenstam! 

 

 

 

 

 

http://www.kinderfysiovanschaik-dijcks.com/
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Hallo allemaal! 

Mijn naam is Kübra. Ik ben 20 jaar oud en ben een derdejaars PABO 
student op de Hogeschool Rotterdam. Ik heb voor het onderwijs gekozen, 
omdat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan en ervan geniet om 
anderen iets te leren.  
Tot op de Wilgenstam! 

 
 
Hallo! 

Hierbij zal ik mij even voorstellen. Ik ben Esther van Drunen en ik ben 19 
jaar. Ik woon in Barendrecht, maar kom uit Rotterdam Zuid en heb daar 
de afgelopen twee jaar ook stage gelopen op verschillende 
basisscholen. Ik zit inmiddels al in het derde jaar van de pabo aan de 
hogeschool Rotterdam en dit bevalt mij erg goed. Ik heb voor de pabo 
gekozen, omdat ik al van kleins af aan zei dat ik net als de juf wilde 
worden later. Nu sta ik hier eindelijk en hopelijk mag ik over twee jaar 
zelf ergens voor de klas staan. Ik zal het komende halfjaar in groep 8 
stage lopen, bij juf Anne en juf Asia. Ik ben er elke dinsdag en vrijdag, en regelmatig ook een 
hele week. Ik kijk er naar uit! 

 

Ik ben Owen, 23 jaar oud en ik woon sinds November 2016 in 
Rotterdam. Ik ben opgegroeid in Nootdorp, een klein dorpje vlakbij Den 
Haag. 
Ik studeer de PABO aan de Hogeschool in Rotterdam. Dit is mij tweede 
jaar. Ik ben de PABO begonnen omdat ik graag met kinderen werk. Ik 
ben vroeger als hulpleiding mee geweest op een kamp. Ook vind ik de 
ontwikkeling van het kind heel interessant en zou ik graag een bijdrage 
daaraan willen leveren. Ik heb een oudere broer genaamd Connor, hij is 
26 jaar oud. Buiten school ben ik veel bezig met sport en vind ik het leuk 

om met mijn vrienden/familie uit eten te gaan. Ook vind ik het leuk om te reizen, zo ben ik vorig 
jaar maart, 2 maanden naar Australië geweest. 
 

Hallo iedereen!  
 
Mijn naam is Sanne van Bochoven en ik ben 21 jaar. 
Ik begin aan mijn 3e jaar op de pabo en ik vind het nog steeds hartstikke 
leuk! Ik heb sinds ik klein meisje was al gedroomd om later juf te worden. Ik 
heb ook al veer ervaring met kinderen: ik ben au pair geweest, ik heb met 
Operation Smile gewerkt, als bijbaantje pas ik op... enz! Met kinderen 
werken is voor mij gewoon het allerleukste wat er is! 
Ik ben geboren en getogen in Azië en nu woon ik alweer bijna 3 jaar in 
Nederland. Ik heb ontzettend veel zin om les te gaan geven op de 
Wilgenstam! 
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Hallo allemaal! 
 
Ik ben Deborah en ben 32 jaar. Ik heb twee kinderen (6 en 9 jaar). 
Samen met mijn kinderen vind ik het leuk om culturele uitstapjes te 
maken. Samen ontdekken en leren is dan ook een aspect wat ik 
graag mee wil brengen naar de klas. 
Ik studeer aan de Hogeschool Rotterdam en ik doe de deeltijd 
studie Pabo. Dit betekend dat ik naast mijn baan en gezinsleven 
studeer. Een groot deel van mijn carrière heb ik met kinderen 
gewerkt. En nu is het tijd om echt samen met uw kinderen aan de 
slag te mogen op een school. Ik zie dan ook uit om uw kinderen 
iets te mogen leren. Samen met OBS de Wilgenstam, als eerste in groep 5 bij juf Jacqueline en 
bij juf Anja, zal ik mijn avontuur mogen delen. 
Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten. 
Groetjes, Deborah 
 
 

Beste ouders, 
 
Mijn naam is Mitsy van der Zalm en ik ben 23 jaar. Ik woon in Berkel 
en Rodenrijs met mijn ouders. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 
tennissen en met mijn vriendinnen leuke dingen te doen. Ik heb de 
sportopleiding afgerond, daarna 15 maanden samen met mijn vriend 
gereisd door Zuid-Amerika. En momenteel werkzaam als gymjuf en 
werkzaam bij een BSO. Aankomende dinsdag 12 september mag ik 
beginnen aan mijn stage in groep 6 bij meester Patrick. Ik heb er 

ontzettend veel zin in om de leerlingen te leren kennen en om met ze aan de slag te gaan. 
Tot snel! 
 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) 

We zijn een paar weken verder. Hier en daar hebben we wat dingetjes opgelost, maar ik hoor 
goede verhalen van de kinderen. Er komen ook steeds meer kinderen overblijven, leuk! 
Voor de duidelijkheid willen we ook hier nog even melden dat de kinderen zelf drinken mee 
moeten nemen naar de overblijf. Vroeger werd dit door Mundo geregeld, maar om de kosten te 
verlagen geven wij zelf geen drinken aan de kinderen. Ook merken we dat kinderen soms snoep 
meenemen naar de overblijf, we willen u verzoeken alleen gezonde snacks mee te geven. 
Mochten er vragen zijn over de overblijf, kunt u ook altijd mailen naar directie@wilgenstam.nl, of 
even binnen lopen. 
Het inschrijven voor de TSO kan bij Mundo 
https://www.kinderopvangmundo.nl/praktische-zaken/inschrijven/inschrijfformulier- tso/ 
Strippenkaarten zijn bij Nel den Haan te verkrijgen. 
 

Afscheid Corry Theunen en Ad van Steveninck 

Op vrijdag 29 september zullen Ad van 
Steveninck en Corry Theunen voor het laatst 
bij ons op school zijn. Zij laten allebei hele 
mooie herinneringen achter bij de kinderen, 
maar ook bij het team. Ad en Corry zullen op 
vrijdag 29 september alle klassen rondgaan 
om afscheid van de kinderen te nemen. Het 
team neemt op een ander tijdstip afscheid van 
hen. 

mailto:directie@wilgenstam.nl
https://www.kinderopvangmundo.nl/praktische-zaken/inschrijven/inschrijfformulier-%20tso/
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Ouderbijdrage 

Ook dit jaar heeft u weer een brief gehad waarin de betaling van de ouderbijdrage staat 
uitgelegd. 
Graag toch nog even kort de uitleg en de noodzaak van deze ouderbijdrage. 
Op school staan er jaarlijks allerlei leuke activiteiten op het programma, zoals de schoolreis, de 
Koningsspelen, Sinterklaas, het Suikerfeest, de avond-4-daagse en het kerstfeest. De school 
krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Om deze activiteiten te kunnen blijven aanbieden, 
vragen wij aan u een bijdrage per kind. Het geld komt in het schoolfonds, dat wordt beheerd door 
de ouderraad.   
De vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds voor het schooljaar 2017-2018 is € 40,00 per 
kind. 
 
Betalingsmogelijkheden 
Er zijn verschillende mogelijkheden om te betalen. De uiterste betaaldatum is 20 oktober 2017. 
1. U kunt de ouderbijdrage (€ 40,-) overmaken naar: 

Rekeningnummer:  NL49INGB0003688533  
Ten name van:   Vereniging Ouderraad OBS De Wilgenstam 
Vermeld hierbij de naam en de groep van uw kind. 

2. Óf u kunt het bedrag contant betalen op school bij de balie bij Nel den Haan. 
3. Wanneer u het bedrag niet in één keer kunt voldoen is het ook mogelijk in twee termijnen van 

€20,- te betalen. Dit kan zowel door het bedrag over te maken naar het bovenstaande 
rekeningnummer of contant betalen bij de balie bij Nel den Haan.   

 De uiterste betaaldatum voor de eerste termijn is 20 oktober 2017.  

 De uiterste betaaldatum voor de tweede termijn is 5 januari 2018. 

Op naar een heel mooi jaar met heel veel leuke activiteiten! 

 

Klassenouder avond woensdag 27 september 

De klassenouders die zich hebben aangemeld worden woensdag 27 september verwacht op de 
klassenouder avond om 20:00 uur aan de Meidoornsingel. 

De directie van de Wilgenstam (Jeanine) en de leden van de Ouderraad willen je dan graag 
informeren over de taken van een klassenouder en je vragen beantwoorden. Het is tevens de 
gelegenheid om elkaar als klassenouders te ontmoeten. Dat is niet alleen gezellig, maar kan ook 
handig zijn wanneer er activiteiten worden georganiseerd die schoolbreed worden georganiseerd 
en waarvoor hulp nodig is.  
 
Mocht je verhinderd zijn, laat het ons dan even weten via OR@wilgenstam.nl  
Heb je ook interesse om te komen en heb  je je nog niet aangemeld als klassenouder, mail dan 
ook even de OR. 
 
Graag tot de 27e! 
 

 

 

 

 

mailto:OR@wilgenstam.nl
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Naschoolse activiteiten 

 
Ook dit jaar heeft juf Judith een prachtig programma aan naschoolse activiteiten neergezet. Er is 
al massaal ingeschreven, maar wellicht bent u het vergeten en wilt u uw kind nog inschrijven. Tot 
en met maandag 11 september kan het nog! Het ingevulde briefje (achter in het boekje) kan 
worden ingeleverd bij de juf of meester. 
 
Nog even kort wat er allemaal is: 

 
Activiteit Groep Wanneer Tijd Dag  X          

Schilderen  3 en 4 25 september t/m  6 november 15.45-16.45 Maandag   

Schilderen  3 en 4 18 januari t/m 22 februari 15.45-16.45 Donderdag   

Yoga 5 en 6 19 september t/m 24 oktober 15.45-16.45 Dinsdag   

Yoga 7 en 8 6 maart t/m 17 april 15.45-16.45 Dinsdag   

Kunstkoken 4 en 5 29 september t/m 24 november 15.45-17.15 Vrijdag   

Grafiek     7 en 8 12 januari t/m 9 maart 15.45-17.15 Vrijdag   
Zelfportret  5 en 6 6 april t/m 22 juni 15.45-17.15 Vrijdag  

Habitat 3 en 4 10 oktober t/m 12 december 15.45-17.15 Dinsdag   

Binnenstebuiten 4 en 5 16 januari t/m 13 maart 15.45-17.15 Dinsdag   

Cultuurshock 7 en 8 20 maart t/m 29 mei 15.45-17.15 Dinsdag  

Trombone 4,5 en 6 9 oktober t/m 4 december 15.45-16.45 Maandag   

Trombone 4, 5 en 6 15 januari t/m 12 maart 15.45-16.45 Maandag   

Circus 5 en 6 15 januari t/m 26 maart 15.45-16.45 Maandag   

Boekenbende  6,7      
     

8 februari t/m 19 april 15.45-17.15 Donderdag  

Digitaal atelier 6, 7 en 8 2 oktober t/m 27 november 15.45-17.15 Maandag   

Digitaal atelier 6, 7 en 8 8 januari t/m 5 maart 15.45-17.15 Maandag   

Science 6 en 7 6 maart t/m 10 april 15.45-17.15 Dinsdag   

Djembe 3, 4 en 5 24 oktober t/m 19 december 15.45-16.30 Dinsdag   

Djembe 6, 7 en 8 24 oktober t/m 19 december 16.30-17.15 Dinsdag   

Davinchi 6, 7 en 8 5 oktober t/m 16 november 15.15-17.15 Donderdag   

Davinchi 6, 7 en 8 8 maart t/m  12 april  Donderdag   
Koor  3, 4, 5, 6, 7 en 8 Hele jaar door. 15.30-17.00 Donderdag 

 
 

 

Petitie. Park naast de Wilgenstam, Meidoornweide 

 
Naast onze school aan de Meidoornsingel ligt een prachtig park. De gemeente overweegt in dit 
park parkeerplaatsen aan te leggen t.b.v. van de enorm gestegen bezoekersaantallen van 
Plaswijckpark. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u de petitie tekenen op: 
https://geenpinonsgroen.petities.nl/ 

https://geenpinonsgroen.petities.nl/

