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Rotzooi in de school.
We zijn aan het opruimen in de school. Overal
stonden kastjes en spullen die weg konden. Ook
gaan we de receptie aanpakken. Er komt een
lange tafel met stoelen te staan, zodat u als ouder
in de ochtend nog even kunt kletsen met andere
ouders of als u even moet wachten op school, ook
even kunt gaan zitten en iets kunt lezen. Bij
opruimen hoort een beetje chaos, maar dat komt
allemaal weer goed.

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

Schoolfotograaf
Het rooster is als volgt:
Op dinsdag 17 september komt de fotograaf op de locatie Meidoornsingel (groepen 1 t/m 6)
Op woensdag 18 september komt de fotograaf op de locatie Wilgenlei (groepen 7 en 8).
Alle leerlingen gaan op de foto en er worden ook groepsfoto’s gemaakt.
Het is mogelijk om met broertje (s) en/of zusje (s) op de foto te gaan op woensdag vanaf 12.15 uur na
schooltijd op de locatie Wilgenlei (zelfstandig brengen en halen).
Een paar weken nadat de foto’s zijn gemaakt, ontvangt u een voorbeeldfoto en een inlogcode van de
schoolfotograaf. Met deze code kunt u zelf online de foto’s van uw kind bestellen.

Ouderbijdrage 2019-2020
Elk jaar organiseert de Wilgenstam leuke activiteiten voor de kinderen, zoals de schoolreis, het paasontbijt,
Sinterklaas, het Suikerfeest, de avond-4-daagse en het kerstfeest. Deze worden betaald van de
ouderbijdrage. Met een bijdrage van € 40,00 per kind kunnen alle activiteiten worden betaald.
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar de school kan alle activiteiten alleen organiseren als alle ouders
betalen. Het minimumbedrag is € 40,00. Meer betalen mag, dan kunnen we nog meer organiseren voor de
kinderen, maar het hoeft natuurlijk niet.
U kunt uw bijdrage op de volgende manieren voldoen:
1. U maakt per kind € 40,- (of meer) over naar:
Rekeningnummer: NL49INGB0003688533
Ten name van: Vereniging Ouderraad OBS De Wilgenstam
Onder vermelding van: De naam en de groep van uw kind
2. U betaalt contant bij de balie aan de Meidoornsingel (bij Nel den Haan) of bij Jeanine Barneveld
(Wilgenlei).
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3. U betaalt het bedrag in termijnen. Dit kan bijvoorbeeld via een automatische maandelijkse overboeking
of in delen contant bij Nel den Haan.
Wat kunt u doen als u niet kunt betalen?
Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen, neem dan contact op met Jeanine Barneveld (010-4185680 of
directie@wilgenstam.nl) om de mogelijkheden te bespreken.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Ouderraad en directie van de Wilgenstam

Brief vanuit het bestuur BOOR
De scholen zijn weer begonnen...
Open brief aan de ouders van onze scholen
U kent ze vast wel, die spandoeken die de start van het nieuwe schooljaar
markeren: De zomervakantie is voorbij... We gaan weer naar school!
Zo vanzelfsprekend als dit klinkt is het niet altijd. Veel scholen in Nederland hebben al lange tijd te weinig
leraren en dat lerarentekort groeit nog steeds. Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders,
schooldirecteuren... en de leraren zelf misschien nog wel het meest. Daarom sturen wij, namens de
gezamenlijke schoolbesturen in de Randstad, u deze brief. Wij willen u laten weten wat de scholen en
schoolbesturen doen om ondanks het tekort aan leraren alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven.
Wij willen u ook informeren wat wij doen om het tekort tegen te gaan. En we vragen uw steun.
Waardering en respect
U krijgt er als ouders van schoolgaande kinderen ook dit schooljaar weer mee te maken: het tekort aan
onderwijzend personeel en ook aan schoolleiders groeit. Het kost scholen steeds meer moeite en tijd om
goede leraren te vinden als leerkrachten naar een andere school vertrekken, met pensioen gaan of ziek
zijn. Dat kan het werk voor schoolteams en directeuren soms ingewikkeld maken. Wij hebben dan ook veel
waardering en respect voor alle leraren en directeuren die dit schooljaar weer enthousiast zijn begonnen!
Mogelijke oplossingen
Als besturen doen wij er alles aan om de scholen te steunen bij de zoektocht naar goed personeel. Samen
met onze scholen, andere schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente werken we aan het werven,
opleiden én het behouden van zoveel mogelijk leraren. Ook mensen uit andere beroepen halen we over
om voor het onderwijs te kiezen en om na een speciale opleiding voor de klas te gaan staan. Dankzij deze
'zij-instromers' vullen we het lerarentekort voor een deel aan. Bij stichting BOOR, het bestuur waar de
school van uw kind of kinderen onder valt, bieden we nieuwe leerkrachten goede begeleiding, zodat zij
enthousiast blijven over hun vak. We werken nauw samen met de Rotterdamse pabo's om studenten goed
voor te bereiden op hun werk. En we nemen onderwijsassistenten en leraarondersteuners aan om de taak
van leraren te verlichten.
Noodmaatregelen
Scholen doen hun uiterste best om bij afwezigheid van leraren het onderwijs zo goed mogelijk te laten
verlopen. Bijvoorbeeld doordat personeel met andere taken (zoals de interne begeleiders, specialisten of
de directeur) voor de klas gaat staan. Of kinderen van een groep worden verdeeld over andere groepen. In
het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep leerlingen tijdelijk thuis moet blijven. Ook op de
scholen van BOOR is dat helaas niet uit te sluiten.
Wij vragen begrip
Wij begrijpen heel goed dat u zich als ouders ook zorgen maakt. 'Krijgt mijn
kind wel goed onderwijs als er een lerarentekort is?' Tegelijk vragen we ook uw begrip voor de lastige
keuzes die de schoolleiding soms moet maken. Wij roepen u op om onze scholen te steunen in hun
opgave om onder deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wees
ervan verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te
houden.
2

Wij hopen ook op uw begrip voor de nijpende personeelssituatie op de scholen. Elke dag werken vele
honderden leraren en andere onderwijsprofessionals op onze scholen hard en gemotiveerd aan goed
onderwijs voor de kinderen. Zij verdienen onze gezamenlijke steun!
Met vriendelijke groet
mede namens de gezamenlijke schoolbesturen van Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Renata Voss
Lid College van bestuur stichting BOOR

Let op! Fietsen op straat en niet op de stoep!
Aan de leerlingen die op de Wilgenlei zitten (groep 7 en 8). Zouden jullie vanaf nu gewoon weer op straat
willen gaan fietsen en niet op de stoep. De mensen die vlakbij de school wonen hebben er erg veel last
van. De bewoners worden bij het verlaten van hun huis bijna van hun sokken gefietst. Er wonen hier ook
gezinnen met kleine kinderen, en voor hen is het echt gevaarlijk. Ook de Fatimaschool is op de hoogte en
zal de leerlingen hier op aan spreken. Het zou fijn zijn als we er met z’n allen voor zorgen dat het voor de
buurt veilig blijft. Alvast bedankt!

Een leuk stuk over waarom de Wilgenstam een groen speelplein heeft
Klik op onderstaande link om het artikel te lezen
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/05/een-schoolplein-mag-geen-parkeerplaats-lijken-a3972359
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