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Uit de kleutergroepen: 
Het thema van de kinderboekenweek was: Voor altijd jong. 
Opa’s en oma’s stonden centraal in deze kinderboekenweek 
en gelukkig waren er oma’s bereid om te komen voorlezen in 
de groepen. Op 14 oktober werd de kinderenboekenweek bij 
de kleuters afgesloten met ouderwetse spelletjes. en werd er 
gezellig gezongen en gedanst on de inspirerende leiding van 
Ad van Steveninck.
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Observatie in de groepen 
door de directeur. 
Het is belangrijk dat leerkrachten professioneel handelen. 
Ieder jaar zijn er teamscholingen en worden de teamleden 
bezocht door een collega die speciaal is opgeleid om te 
observeren en eventueel te begeleiden.

Ieder jaar komt ook de directeur in de groepen observeren. 
Hij filmt een half uur de collega en de kinderen en aan het 
eind van de dag heeft hij een gesprek met de betreffende 
leerkracht. De directeur vraagt dan aan de leerkracht of hij 
zijn handelen kan verantwoorden. Aan de leerkracht wordt 
gevraagd waarom hij/zij denkt dat een bepaalde leerling zo 
gemotiveerd aan het werk is. Wat heeft hij. als leerkracht, 
hieraan gedaan. Maar ook, waarom let deze leerling op dit 
moment minder op. Heeft hij dat gezien? Kan hij dat 
verklaren? Hoeveel procent van de kinderen is betrokken bij 
de les. Soms praat de directeur ook met de kinderen en laat 
hij de beelden zien aan de kinderen. Wat vertellen zij?

Op deze wijze krijgen wij meer inzicht in het handelen van 
kinderen en leerkrachten. Na het gesprek met de leerkracht 
wordt het filmpje vernietigd. 

Dubbel parkeren 
Het dubbel parkeren is al jarenlang een probleem voor 
scholen. Vorig jaar heeft de Wilgenstam een kiss en ride zone 
ingesteld (3 parkeerplaatsen). De bedoeling van een kiss en 
ride zone is dat je even veilig kunt parkeren, je kind uit de 
auto laat en dat weer doorrijdt. 

Als u dubbel parkeert, brengt u uw kinderen en andere 
kinderen in gevaar. Kinderen moeten om de dubbel 
geparkeerd auto fietsen/lopen en andere automobilisten raken 
geïrriteerd.

Dinsdag 11 oktober liepen de emoties bij dubbel parkerende 
ouders hoog op en ontstond er enkele minuten voor de school 
uitging. een flinke vechtpartij tussen twee ouders. De 
vechtende ouders moesten gescheiden worden door 
aanwezige ouders en de directeur van de school. Dit incident 
had veel impact op alle aanwezigen. 

Later komt de vraag: Wat doet de school? De school heeft een 

�2

Studiereis teamleden: 

In de herfstvakantie zijn vier 
leerkrachten naar Marokko 
geweest. Hieronder vindt u een 
kort fotoverslag. In de volgende 
nieuwsbrief zullen de 
leerkrachten iets over hun 
ervaringen vertellen.
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kiss and ride zone ingesteld, de school spreekt regelmatig 
ouders aan op dubbel parkeren. Indien ouders herhaaldelijk 
dubbel blijven parkeren, worden de nummerplaten van de 
betreffende auto gefotografeerd en deze nummers worden 
doorgegeven aan de wijkagent.  

Bij verstoring van de openbare orde (zoals op 11 oktober) 
wordt er aangifte gedaan bij de politie. De politie brengt dan 
een bezoek aan de betrokken ouders. Zij krijgen dan een 
proces verbaal voor verstoring van de openbare orde en 
dubbel parkeren. Mocht een ouder herhaaldelijk betrokken 
zijn bij dubbel parkeren, dan krijgen de ouders ook een brief 
van de directeur van de school, waarin mogelijke maatregelen 
staan aangekondigd. 

In de herfstvakantie nam de wijkagent contact op met de 
directeur naar aanleiding van ongeruste telefoontjes van 
ouders. Met de wijkagent is afgesproken dat vanaf 1 
november direct geverbaliseerd wordt bij dubbel parkeren. 

Wist u dat aan de overkant van de Meidoornsingel vaak 
voldoende parkeerplekken zijn?

Rapporten: 
Vanaf 14 november zullen de leerkrachten met de kinderen 
in gesprek gaan over hun rapport. Het rapport wordt met uw 
kind besproken en dan krijgt uw kind het rapport mee naar 
huis.  Er is dan in principe geen gesprek met de ouders. 

Algemene Ouderavond: 
Donderdag 10 november vindt weer onze algemene 
ouderavond plaats. Vorig schooljaar hebben wij u kennis laten 
maken met extra activiteiten op de school. Veel ouders waren 
enthousiast over Move-a -head. Move-a-head laat kinderen 
ervaren wat hun voorkeurstijl is van leren. Vanwege de vele 
positieve reacties van de aanwezige ouders worden er dit jaar 
in de groepen 5 en 7 lessen gegeven door Move-a-head. Dit 
jaar willen wij u weer kennis laten maken met vernieuwende 
opvattingen. 

U komt toch ook om 20.00 uur naar de Wilgenlei? 
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Wijziging schoolplein: 
In 2011 is het natuurlijk schoolplein op de Meidoornsingel 
aangelegd. Er was nog relatief weinig kennis van 
natuurschoolpleinen en wij hebben gemerkt dat er een 
verkeerde keuze van de grondsoorten is gemaakt. Hierdoor is 
de ondergrond erg zanderig en krijgt het plein nauwelijks de 
kans om groen te worden. 

Voor de zomervakantie heeft de directeur een gesprek gehad 
met onze tuinvrouw (Ilya Toornstadt) en gevraagd of zij hier 
over kon nadenken. Drie weken geleden lag er een prachtig 
plan op de tafel van de directeur. De directeur heeft 
afgelopen weken gesprekken gevoerd met kinderen uit de 
groepen 3, 4 en 5. Het werden heel inspirerende gesprekken 
met de kinderen en kinderen begrepen heel goed dat er 
keuzes gemaakt moesten worden. Er kwamen vanuit de 
kinderen de volgende aanvullingen: een schommel, een 
glijbaan, huisjes, een buis om doorheen te kruipen en een 
klimrek. Het plan van Ilya wordt nu aangepast. We gaan dan 
met het plan naar het bestuur met de vraag om hierin te 
investeren. Mogelijk zijn de middelen dan nog te beperkt en 
moeten wij op zoek naar subsidie gevers. Wie kan ons 
helpen?
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Open werkplaats voor 
kinderen 

Wat kan je allemaal maken met 
hout? 

In onze klusklas worden 
kinderen uitgedaagd om met 
hun handen nieuwe dingen te 
maken of eenvoudige reparaties 
uit te voeren. 

Iedere zaterdag kunnen de 
kinderen uit de groepen 7 en 8 
van 10.00 uur tot 13.00 uur 
kosteloos prachtige dingen 
maken van hout onder leiding 
van Knud Sauer. 

Je moet je wel eerst aanmelden:

knud@sauer.nl

Voetiushof 30

3052 AW Rotterdam
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