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Welkom 
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten 
op de Wilgenstam:  
Pijke van den Ban, Inara Allach, Dean Hasnaoui, Mahdy El 
Kadiri, Lola Wijgers en Lyanna da Graca.  
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een 
hele fijne tijd op de Wilgenstam!  
 

Carnaval, wat een feest! 
Wat was het 5 maart een feest op school met Carnaval. Heel 
veel leerlingen en leerkrachten waren verkleed naar school 
gekomen. Dit jaar hebben we het voor de eerste keer gevierd, 
maar gezien het succes gaan we hier vast en zeker mee door! 
 

 

 
Waarom gaan kinderen op de Wilgenstam 
vanaf groep 5 op kamp? 
Er zijn erg veel goede redenen om een kind op werkweek 
mee te laten gaan. Als kinderen op werkweek gaan zijn ze 
een beetje op zichzelf, soms voor de allereerste keer in hun 
leven. Ze moeten beslissen wat te dragen, wat te eten, aan 
welke activiteiten ze deelnemen. Natuurlijk beslissen de 
leerkrachten dit met hen, maar in wezen zullen de leerlingen 
al snel zelfstandig beslissingen kunnen nemen en als gevolg 
daarvan ontwikkelen ze zelfvertrouwen en worden zelfstandig.  
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- Dinsdag 2 april: OR vergadering 
- Woensdag 3 april: TOS middag 
- Donderdag 4 april: Werkweek 

informatie avond groep 5 
- Donderdag 11 april: voorstelling 

groep 3 
- Vrijdag 12 april: Koningspelen, 

kinderen om 12:15 uur uit. 
- Dinsdag 16 april t/m donderdag 18 

april: werkweek groep 6 
- Dinsdag 16 april t/m donderdag 18 

april: eindtoets groep 8 
- Vrijdag 19 april: goede vrijdag, 

leerlingen vrij 
- Zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei: 

meivakantie 
 

Heeft u vragen? Mail naar: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
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Als het zelfvertrouwen wordt ontwikkelt door het leren van zelfstandigheid, blijven kinderen zoeken naar 
nieuwe activiteiten om uit te proberen terwijl zij ook meedoen aan activiteiten waarmee zij al vertrouwd zijn. 
Op school ervaren kinderen successen niet op dezelfde manier en kunnen zichzelf soms in een minder 
positief daglicht zien. Een werkweek kan een school zonder falen zijn, omdat het gewoon leuk is maakt dat 
je tot een succes. 

Natuurlijk is een van de grootste voordelen van een werkweek ervaring dat kinderen sociale vaardigheden 
ontwikkelen. Tijdens werkweek zal de leerkracht ervoor zorgen dat elk kind is opgenomen in de activiteit en 
dat elk kind op een positieve manier in wisselwerking is met de anderen. Ze leren het geven en nemen van 
een groepsleven. Ze leren het samenwerken en rekenen op anderen en nog belangrijker dat anderen ook 
op hen zullen rekenen. Iets eenvoudigs als de schoonmaak of corvee, is er niet alleen om de verblijfplaats 
schoon te krijgen, maar ook om de teamsfeer en samenwerking te bevorderen, die op zijn beurt resulteert 
in vriendschappen. 

Een voor de hand liggend voordeel van werkweek is dat kinderen vriendschappen maken. Deze 
vriendschappen zijn vaak unieker en extra bijzonder, omdat kinderen leven met elkaar en zij de echte 
persoonlijkheden van elkaar zien. De leerlingen van de Wilgenstam worden blootgesteld aan zo veel 
creativiteit, sport en recreatie, hebben plezier en ontwikkelen zelfvertrouwen. Ze leren ook vaardigheden 
die zij kunnen voortzetten en genieten hier wellicht de rest van hun leven van. Ook bij terugkomst op school 
worden de ervaringen met elkaar gedeeld en zullen ze hier altijd positief op terug kijken. 

Sommige kinderen zullen ook heimwee ervaren, maar vaak denken kinderen dat ze dit zullen krijgen en is 
de werkelijkheid anders. Mocht uw kind heimwee krijgen kan er altijd even naar huis worden gebeld. De 
leerkrachten weten hier goed mee om te gaan. 

Donderdag 4 april: werkweek informatie avond groep 5 
Donderdag 4 april is de voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers van 
de groepen 5. 
Hierin wordt alles over de werkweek uitgelegd en kunt u alle  
vragen stellen die voor u nog niet duidelijk zijn. Ik wil u  
verzoeken allen te komen, aangezien de werkweek niet  
vrijblijvend is. Zijn er dingen waar u mee zit of waar uw kind  
mee zit, we hopen alle vragen te kunnen beantwoorden. 
Wanneer: Donderdag 4 april 
Waar:   Wilgenlei 149 
Tijd:   19:15 uur inloop, start 19:30 uur. 
Einde:   20:30 uur 
 

Donderdag 11 april: voorstelling ‘Conny Jansen danst’ in de groepen 3 
Twaalf weken lang hebben de leerlingen van groep 3A en 3B intensief gewerkt en gedanst bij het SKVR 
Atelier Dans. Geïnspireerd door de choreografie BROOS 
van Conny Janssen Danst zijn de kinderen aan de slag 
gegaan. Onderzoekend wat BROOS is, kwamen ze 
naast het bezoek aan de studio van Conny Janssen en 
de schouwburg ook bij Aafje Schiehoven terecht. 
Bijzondere, inspirerende ontmoetingen. Docent Linda 
van Dijk heeft de kinderen uitgedaagd om hun kracht en 
kwetsbaarheid te tonen in hun eigen versie van BROOS. 
De kinderen van groep 3 gaan dit aan hun 
ouders/verzorgers laten zien! 
BROOS is een fysieke voorstelling over ouderdom, jeugd 
en de breekbaarheid van het leven.  
Wanneer:  Donderdag 11 april 
Waar:   De buurvrouw 
Tijd:  13:45 uur 
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(kinder) Koningsdag in Schiebroek op 27 april 
Het is weer bijna zover: Koningsdag komt er aan. En dat betekent natuurlijk weer ouderwetse gezelligheid 
op het Wilgenplasplein in Schiebroek. Vooral voor de kinderen! 
Met een kindertheatershow (10.30 uur), kinderspelletjes (vanaf 11.00 uur), een kinderdisco (vanaf 17.00 
uur) en natuurlijk de grote kinderplaybackshow (om 16.00 uur). Daarnaast zijn er natuurlijk lekkere hapjes 
en drankjes en allerlei leuke demonstraties. Dit jaar hebben we een extra spectaculair terrein met een 
klimwand, avonturenbaan en een tokkelbaan over de plas.  
Kindervrijmarkt 
Koningsdag Schiebroek begint met een nieuw onderdeel: de kindervrijmarkt. Vanaf 7.00 uur zijn alle 
kinderen met hun oude speelgoed, zelfgebakken Cup cakes, grabbeltonnen en muziekinstrumenten 
welkom op het speciaal voor hun ingerichte kindervrijmarktterrein. Voor de deelnemertjes is er een gratis 
ontbijtje. Voor alle ouders staat er koffie en thee klaar. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, maar kom 
op tijd, het belooft gezellig druk te worden! 
  
Kun je niet wachten? Kom dan vrijdagavond 26 april naar koningsavond, met live muziek en een mooie 
vuurshow! Voor meer informatie kijk dan op: 
https://www.ocschiebroek.nl 

 
Kinderboerderij groepen 4 
Met de groepen 4 zijn we naar het educatiecentrum geweest van de kinderboerderij. We hebben een 
interessante lesochtend gehad over melk. Waar komt het vandaan? Wat voor soorten melk zijn er 
allemaal? En waar dient melk eigenlijk voor? Groep 4 weet het nu! We hebben ook heel veel gedaan: van 
koeien melken, tot boter maken en van verschillende dieren hun melk proeven tot het bijwonen van een 
moedergeit die gemolken wordt. Het was super leerzaam en leuk!  
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Schooltuin les groepen 6 
De groepen 6 hebben vandaag de laatste schooltuin les gehad in de klas. Vanaf 8 april gaan de groepen 6 echt naar 
de tuintjes toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorstelling Stilte 
MAAS theater/dans trakteerde 25 maart de groepen 4 en 5 op de voorstelling 
‘stilte’, gewoon bij ons op school! 
Overal om ons heen is lawaai, de stilte lijkt uit te sterven. Waarom is dit zo? 
Zijn we misschien bang voor stilte? En waar is ‘hij’ eigenlijk gebleven?  
De kinderen hebben meegezocht naar ‘stilte’, speelden met het begrip en 
hebben de schoonheid van stilte ervaren en erover gefilosofeerd. Maas 
Theater En Dans toert met deze voorstelling vanaf september 2019 langs 
klassen door het hele land en wij waren de eerste school, na hun première 
25 maart! 

 
 
 
 

 
 
Terugkoppeling enquête continurooster  
Inmiddels hebben we alle reacties binnen over het continurooster. Ontzettend bedankt voor de vele 
reacties. Fijn om te merken dat er zo’n grote betrokkenheid is bij de ouders. We zullen als team alle tips en 
verbeteringen bespreken en later een terugkoppeling geven van waar we aan gaan werken.  
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Leerlingenraad, gezonde traktaties 
Tijdens de laatste leerlingenraad hebben de leerlingen zich gebogen over de gezonde traktaties bij ons op school.  
De leerlingenraad vond dat dit wel wat gezonder kan en hebben wat inspiratie op gedaan. Hieronder een aantal 
voorbeelden! Zo heeft u wellicht een paar leuke ideeën voor de komende traktaties. De poster zal ook in de school 
komen te hangen. Bedankt leerlingenraad voor het meedenken. 
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Uitleg methode STAAL 
Schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een nieuwe spellingmethode voor de groepen 4 t/m 8. Staal 
werkt met de bewezen, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, 
elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. STAAL is ook de eerste 
methode die spelling en grammatica met elkaar combineert. 
De categorieregels die we bij STAAL spelling hanteren zijn uitvoerig besproken bij de afgelopen 
ouderavond. Ouders die hier niet bij aanwezig konden zijn wilden toch graag een uitleg, vandaar dat we de 
categorieregels nu ook op de website hebben geplaats, onder het kopje “onze school”. Zo kunt u uw kind 
goed begeleiden met het schrijven van woorden en weet u ook waar uw kind het thuis over heeft. 
  

 

 
Groep 4a maakt tangrampuzzels bij de rekenles 
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Koningsspelen 12 april 
Zitten de danspasjes van de Pasapas er al goed in? Op vrijdag 12 april zijn weer de Koningsspelen. We 
starten met een ontbijt in de klas. Na de opening zijn er vanaf 10:00u buiten en in alle lokalen allerlei leuke 
spelletjes te doen. Dit duurt tot 12:00u. Na de afsluiting zijn de kinderen ’s middags vanaf 12:15u vrij. 

U kunt zich nog aanmelden als spelbegeleider via koningsspelen@wilgenstam.nl 
Begeleiders ontvangen een spelbeschrijving. 

 
Woensdag 3 april activiteit op ons schoolplein 
Alle kinderen mogen meedoen! 
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