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Vanaf 1 april (geen grap) zal Saskia Boerkamp de
directeur van deze school worden en ik zal haar dan
op de achtergrond bijstaan om voor een soepele
overdracht te zorgen. Ik heb met veel plezier op de
Wilgenstam gewerkt.

jeugdjournaal
Activiteiten in maart

De kinderen en de school verdienen het dat de school
beter bekend staat in de wijk en weer groeit!

Heeft u vragen? Mail naar:
ronald.pieck@wilgenstam.nl

Er gebeuren heel veel mooie dingen en u allen mag
trots zijn dat de kinderen op deze school van
betrokken en kundig personeel les krijgen.
Corona-maatregelen
Zolang de corona-maatregelen nog streng blijven en
ik verwacht dat hier komende maand nog geen
verandering in komt, zullen we hier rekening mee
moeten houden.
- Geen mensen in de school en De klas is een
“bubbel” .

Dat betekent dat we ook niet kunnen
schoolzwemmen, want we lopen met anderen en
soms met 2 klassen tegelijk, we ons bezinnen op koningsdagviering. Ook dat moet anders en
de excursies. Bij een besmetting is de hele klas in quarantaine, totdat de kinderen negatief zij
getest of na 10 dagen klachtenvrij zij.
Kinderen met een verkoudheid blijven thuis, totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
Sommige ouders vroegen naar de schoolfotograaf, maar dat kunnen we nu nog niet plannen.
We hopen na de meivakantie meer te kunnen vertellen over de excursies die op de planning
staan. De kampen die gepland staan zullen alleen mogelijk zijn als er verregaande
versoepelingen komen, maar dat ziet er ook niet naar uit..
We vragen nog steeds om uw en ons geduld, wat na 1 jaar echt wel op de proef gesteld is,
nog even vol te houden. We willen immers graag weer iets extra’s op school kunnen gaan
doen met de kinderen.
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Cito-resultaten
We trekken geen conclusies op schoolniveau uit de resultaten van de CITO, maar ik wil u niet
onthouden dat wij behoorlijk verrast waren dat de resultaten op schoolniveau behoorlijk
gestegen waren, ondanks de Corona-lockdown.
Ik denk dat dit net alleen door ons komt, maar dat de meeste ouders hun steentje hebben
bijgedragen Namens de kinderen: Dank u wel!
Jeugdjournaal
De gemeente wil het bouwen van boomhutten in de wijk tegengaan en daarover heeft het
jeugdjournaal vorige week zaterdag een item aan gewijd.
Een aantal jongens van onze school hebben hieraan meegewerkt.
Voor wie dit niet gezien heeft:
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2373428-kinderen-zijn-boos-gemeente-haalt-hun-boomhutten-weg.html

Activiteiten in April
Zoals u weet is de jaarplanner door de coronamaatregelen niet helemaal compleet. Daarom
geef ik u elke maand een overzicht van de activiteiten op school.
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Deze kalender vindt u ook terug op www.wilgenstam.nl/kalender en in de Wilgenstam App.
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