
 

Berichtje uit groep 1/2 A 
 
Lieve kinderen van groep 1/2 A  
 
Wat zijn jullie lekker hard bezig!  
We krijgen iedere dag wel te horen dat er iets af is of gemaakt is en wat fijn te horen dat 
Lyanna een zusje heeft gekregen. Ze heet Luna. En Lyanna is super trots. Gefeliciteerd hoor. 
Ook hebben we een jarige gehad in de klas. Deze week is Inara 5 jaar geworden en we 
hebben allemaal heel hard voor haar gezongen via meet. :-).  
 
Met ons gaat het goed. We zijn veel aan het bellen met jullie en leuke werkjes aan het 
bedenken voor thuis. Dus we zitten best wel veel achter de computer. Jullie ook? Wij hebben 
er ook geen wekkertje bij staan net zoals we op school. Dus we maken lange dagen.

Straks krijgen we nog vierkante ogen………… 
 
Wij missen jullie enorm…. maar…... gelukkig hebben we de foto's nog en alle super gezellige 
filmpjes.  
Het liefst hebben wij jullie natuurlijk gewoon in de klas dus hopelijk tot snel! Maak er een 
gezellige tijd van en geniet van de vakantie. 
 
Lieve groeten van Juf Judith en juf Ingrid 
 
Berichtje uit groep 1/2 B 
 
Lieve kinderen van groep 1/2B 
 
Wat is het lang geleden dat we elkaar in het echt op school hebben gezien. We zijn heel 
benieuwd of jullie in de tussentijd zijn gegroeid 
We hebben jullie papa of mama en vaak jullie zelf een paar keer aan de telefoon gehad en 
dan hoorden we dat het gelukkig goed met jullie gaat. Op maandag 20 april hebben we 
elkaar zelfs even op de laptop of tablet tijdens een videogesprek kunnen zien en horen. Wat 
was dat leuk, maar het allerliefst willen we jullie weer bij ons in de klas hebben. 
Gezellig met elkaar werken, naar het gymlokaal, buiten spelen en al die andere dingen die 
we altijd met elkaar doen. We missen jullie dan ook heel erg. 

 
We hopen dat dat snel weer mag van de minister president, maar dat moeten we nog even 
afwachten. 
Tot dan een knuffel en veel liefs van juf Sylvia en juf Esther. 
 



Berichtje uit groep 1/2 C 
 

Lieve kinderen van groep 1/2C, 

De afgelopen weken zijn heel bijzonder geweest. Geen thee drinken in de huishoek, niet met 

de Duplo trein spelen in bouwhoek, geen rekenspelletjes in de kring. Het was echt allemaal 

even anders. Wat ontzettend fijn om te zien dat iedereen thuis ook heerlijk kon spelen, kon 

werken met werkboekjes en aan de slag is gegaan met de computer. Dank aan alle ouders 

voor jullie geduld en inzet de afgelopen tijd. 

Gelukkig hebben veel kinderen elkaar 

ook heel even kunnen zien via het 

videobellen. Was een mooi moment 

met het vormenspel en het vieren van 

de verjaardagen van Julius en Rohan. 

Als we weer naar school mogen, vieren 

we dat feestje natuurlijk nog een keer. 

Hoop jullie straks in alle gezondheid 

weer te kunnen zien. 

Een hele dikke knuffel, 

Meester Jasper 

Berichtje uit groep 1/2 D 
 

Hallo lieve kleuters van groep 1/2D:  

 

  

Tjonge jonge wat missen  we jullie. 

Jullie stemmen en gelach… 

iedere dag. Geen ondeugende streken en gezellige rommel... 

We hopen zo dat we snel weer naar school mogen!  

Het komt goed….dikke knuffel juf Judith en juf Ruth 

 



Berichtje van Miss Rachel 
 

Dear Children and Parents, 

It has been a long time since I have seen you all. I have been lucky to see a few of you at 

school. You have all been working very hard at home with your parents. You can find English 

work on the Wilgenstam website. Please contact me via my email if you need any help. I 

hope to see you all soon. Take Care Miss Rachel  

 
Berichtje uit groep 3A 

Lieve kinderen en ouders van groep 3A, 

Afgelopen dinsdag hebben de meesten van ons elkaar gezien en gesproken op google 

classroom. Dat was leuk! We hebben zelfs een klein reken- en spellinglesje gehad. 

Het is niet makkelijk, en soms gewoon vervelend, om niet naar school te gaan, geen les te 

krijgen en niet  op het schoolplein  te spelen met andere kinderen. 

Gelukkig hebben de juffen gezien en gehoord hoe de kinderen en hun ouders heel hard hun 

best doen om er toch een goeie tijd van de maken! Onze complimenten daarvoor! 

Vanaf 11 mei gaan we elkaar weer zien, zij het in kleinere groepen en voor halve 

dagen….Gelukkig maar, want gewoon naar school gaan blijft het allerleukste! 

En omdat we weer naar school gaan een vrolijk gedicht van Edward van de Vendel  over: 

Rij 

We wandelen met de klas 

in een rij. 

Hier en daar zwaait 

een been opzij, 

maar samen lijken we 

een groot beest. 

Dit is een soort 

insectenfeest! 

We slingeren lekker, 

we stampen fijn, 

en ik loop voorop 

de kop te zijn, 

dus roep ik 

naar mijn achterste klasgenoot: 

‘Leve de kont 

van de duizendpoot!’ 

 

 van juf Anja, juf Lisette en juf Els 

 
 



Hallo allemaal, 

Ik ben nog niet zo’n heel bekend gezicht op de Wilgenstam. Op 2 maart ben ik begonnen met mijn 
zij-instroom traject en twee weken later waren de scholen dicht… Groep 3A kent me al wel een 
beetje: ik mis jullie! 

In de afgelopen weken was ik af en toe op school om leerlingen op te 
vangen of om lespakketten voor groep 3A klaar te zetten. Nu kijk ik er 
vooral naar uit om weer samen met jullie op de Wilgenstam te zijn. 

Thuis leren en online lesgeven is niet altijd even makkelijk. Ik ben dan ook 
heel trots op alle leerlingen, ouders en mijn collega’s. 

 

Hou vol, geniet straks toch een beetje van de vakantie en hopelijk tot snel! 
Groetjes, juf Anja 

  
 

Berichtje uit groep 3/4 

Lieve leerlingen van groep 3/ 4, 

De afgelopen weken heb ik contact gehad met alle kinderen. Na elk gesprek, merk ik dat ik 

jullie heel erg mis. Ik hoop dat ik jullie gauw weer welkom mag heten in de klas. 

Verder zie ik dat jullie fanatiek aan de slag gaan met de opdrachten. Mijn complimenten 

voor de leerlingen en ouders! 

Heb je soms het gevoel dat het niet lukt? Denk aan de leerkuil. 

Lieve groetjes, 

Juf Sultan 

Lieve kids van groep ¾, 

Wat een lange periode hebben 

we nu al achter de rug! We 

hebben niet meer met elkaar in 

de klas gewerkt. Gelukkig heb ik 

contact gehad via de telefoon 

met jullie en de ouders.  

Sommige kinderen heb ik gezien 

op het schoolplein, en met het 

ophalen van het lespakketten. 

Wat een fijn moment was dat! Ik 

ben supertrots op jullie en de 

ouders voor het harde werk dat 

jullie doen op afstand. Mijn 

droom is dat alle leerlingen van de Wilgenstam gezond en wel weer de school inlopen. De 

extra verbinding en betrokkenheid die nu is ontstaan meenemen in de jaren die we met 

elkaar zijn op de Wilgenstam. Mis jullie! 

Liefs en dikke knuffels Juf Yvonne 



Berichtje uit groep 4A 
 

Lieve kinderen van groep 4, 

Wat fijn dat iedereen uit de klas gezond is! Het is natuurlijk gek 

dat we niet naar school konden en dat we zo weinig ons huis uit 

kunnen. Toch hebben we de afgelopen tijd ook veel geleerd en 

gedaan; jullie hebben zelf thuis je werk op de computer gemaakt, 

een weekplanning leren lezen, op tijd dingen gevraagd aan 

papa/mama/broer/zus of via de mail aan mij, we weten nu hoe we 

moeten videobellen met de klas, er waren kinderen met wie ik 

gechat heb, er waren kinderen die fotos en filmpjes van hun werk opstuurden en we hebben 

zelfs de koningsspelen deze keer via videobellen gedaan! Ik ben er trots op dat we met de 

klas een manier gevonden hebben om contact te hebben en zelfs door te gaan met het 

schoolwerk. Alle papa’s, mama’s, broers en zussen, heel erg bedankt voor al jullie hulp en 

inzet! Ik kan niet wachten om de kinderen straks op school allemaal weer te zien, te spreken 

en weer les te kunnen geven. Ik heb er vertrouwen in dat we dit bijzondere schooljaar toch 

gewoon met elkaar kunnen afsluiten! Hou nog even vol en tot snel! 

Groeten, 

juf Stephany 

Werkweken groepe 5, 6 en 7 

In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat als U de werkweek bijdrage teruggestort wilde 

hebben je een mail moest sturen naar de administratie. Dit hoeft dus niet!! 

We zijn in contact  met de paasheuvelgroep daar boeken wij de werkweken, en zij gaan 

kijken  hoe we dit op gaan lossen. 

Ze zijn nog in overleg hoe dit moet worden opgelost, dat kan zijn vouchers  zodat we  op een 

later moment kunnen gaan en als dit niet mogelijk  is worden de werkweken geannuleerd 

daar zijn wel kosten aan verbonden. 

U hoeft niets te doen, zodra er meer bekend is van de paasheuvelgroep kunnen we gaan 

kijken hoe we dit gaan oplossen. 

Dan krijgt u automatisch de werkweek bijdrage teruggestort door de penningmeester van de 

OR. 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.  

Berichtje uit groep 5A 
Lieve kinderen van groep 5a en 8b, 
Het is heel fijn om te zien dat iedereen zo goed aan het werk is. 
Wij zijn niet alleen trots op jullie, maar ook op de papa's en de 
mama's waarvan wij de hulp hard nodig hebben! Hopelijk 
maakt iedereen het goed. Met mij gaat het gelukkig ook goed. 
Ik hou mij goed aan de maatregelen en vertrouw erop dat alles 
zo snel mogelijk weer goed komt.  
 
Tot snel! Liefs Juf Jamie 

 
 
 
 



Lieve kinderen van groep 5a. 
Het lijkt wel of we in een sprookje zitten. Wat een vreemde situatie. Maar een sprookje 
loopt altijd goed af, dus ik weet zeker dat we hier met 
elkaar goed uitkomen. 
Eigenlijk heb ik voor jullie maar 3 zinnen nodig: 
Ik hou van jullie allemaal! 
Ik mis jullie enorm! 
Wat zijn jullie kanjers! 
 
Groetjes en tot gauw. Een dikke knuffel van juf Anja. 

 
Berichtje uit groep 5B 

Lieve kinderen van groep 5B, 

Wat een onwerkelijke situatie he? De eerste weken waren even wennen, maar uiteindelijk 

hebben we onze draai gevonden in Google Classroom, Zuluconnect en Google Meet. Wat 

een hard werkende klas zijn jullie! Dit wist ik natuurlijk al, maar dit is nu ook weer 

gebleken. Complimenten voor jullie en jullie ouders! Ik ben heel trots en ik mis jullie 

natuurlijk heel erg! Gelukkig kon ik af en toe genieten van de Google Meet, fijn om jullie 

gezichten te zien en jullie stemmen te horen. Vrijdagmiddag kunnen jullie genieten van 

een welverdiende vakantie en ik hoop jullie dan in alle gezondheid na de meivakantie 

weer te zien!  

Veel Liefs, juf Amanda 

Hallo lieverds van groep 5b, 

Het is net een film, of niet? Nooit gedacht toen wij de opdrachten van 

nieuwsbegrip over Corona in China maakten, dat wij dit hier in 

Nederland ook zouden beleven. Van de een op de andere dag zaten wij 

allemaal thuis met familie, maar het was geen vakantie. Even wennen 

voor ons allemaal, gelukkig konden wij elkaar via Google meet toch nog 

zien en gezellig met elkaar praten. En lieve kinderen, wat ben ik toch 

super, super trots op jullie zeg! Jullie hebben allemaal heel goed je best 

gedaan. Samen met mam en of pap ijverig thuis doorwerken aan al je school werk. Echte 

TOPPERS zijn jullie allemaal. Weten jullie het nog? I LOVE 5B? Al is er veel veranderd deze 

laatste weken, dit zal nooit veranderen: I LOVE 5B!  

Fijne vakantie en een dikke knuffel. 

Groetjes, Juf Mireya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichtje uit groep 6A 
 
Lieve kinderen van groep 6a, 
 
Wat heb ik jullie de afgelopen weken gemist! Ik miste jullie grapjes en gesprekjes. Maar 
wat ben ik trots op jullie en op jullie lieve ouders. Jullie hebben allemaal onwijs hard 
gewerkt en jullie werden gelukkig geholpen door jullie ouders. 
 
Ik vond het heel fijn om toch contact met jullie te kunnen hebben via google meet en 
telefonisch. Het was altijd erg gezellig. Daarnaast vonden jullie het ook leuk om elkaar te 
zien. Dat ik veel lachende gezichten zag via google meet, maakte mij erg gelukkig. 
 
Ik ben heel blij om jullie allemaal na de vakantie weer te zien op school. Ik hoop dat jullie 
nog een hele fijne vakantie hebben en tot snel!  

 
 
Juf Dominique  
 
 
 
 
 

Berichtje uit groep 6B 
 

Lieve kanjers van groep 6b,  

Ik mis jullie zo erg! Maar wat ben ik trots op jullie! Jullie werken thuis 

heel hard en al jullie vaders en moeders helpen hier heel goed bij. Echt 

een dik compliment voor jullie en jullie ouders! De eerste twee weken 

vond ik heel hectisch en erg wennen allemaal. Dit had iedereen 

volgens mij. Daarna begon het thuiswerken goed te lopen en had iedereen zijn/haar draai 

wel een beetje gevonden hierin. Wij werken met zuluconnect, google classroom en google 

meet. Ik vind het altijd heel fijn en gezellig om jullie weer te zien en te spreken via google 

meet of om jullie telefonisch te spreken. Toch zie ik jullie liever in het echt, ik hoop dan 

ook dat dit snel gaat gebeuren!  

Houd vol en hopelijk tot gauw!  

Liefs juf Sylvia  

Berichtje uit groep 7A 
 

Lieve kinderen van groep 7A, 

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat ik jullie in het echt heb gezien. Ik heb jullie erg 

gemist. Vooral de ‘gewone’ gesprekjes tussendoor , de grapjes.  Ik vond het best wel leuk 

om filmpjes te maken maar het is toch veel leuker om jullie te zien als ik iets aan het 

uitleggen ben. Wel goed  om te zien dat jullie zo flink gewerkt hebben. Vooral met 

rekenen hebben jullie hoge scores gehaald. En ik heb heel mooie werkstukken ontvangen. 

Het was leuk om jullie via ‘google meet’ te spreken en nog leuker om jullie af en toe aan 

de telefoon te spreken. Maar nog even en dan zie ik jullie weer in het echt ! En dat is toch 

het allerbeste. Tot gauw! 

groetjes , meester Patrick 



Berichtje uit groep 7B 
 

Lieverds uit 7B, 

Wat mis ik jullie! Jullie hebben de afgelopen weken 

keihard gewerkt thuis en ook alle 

papa's/mama's/broers/zussen verdienen een groot 

compliment. Zij hebben jullie zo goed geholpen deze 

tijd! Ik vond het heel leuk om contact met jullie te 

hebben via Google Meet of via whatsapp. Ook moest ik 

erg lachen om onze Koningsspelen. 

Ik vond het wel hartstikke leuk om filmpjes voor jullie te maken, maar ik heb jullie toch 

veel liever bij mij in de klas!  

Wat ben ik dus blij dat ik jullie na de meivakantie weer op school mag ontvangen. Helaas 

dan niet met ons allemaal tegelijk, maar wel met de halve klas. Ik mis de gezelligheid in de 

klas, met alle grapjes en jullie lieve tekeningen. 

Geniet nog van jullie welverdiende vakantie en tot snel :) 

Heel veel liefs, 

Juf Esther  

Berichtje uit groep 8A 
 

Lieve Kanjers van 8a, 

Jullie hebben de afgelopen weken laten zien dat jullie heel hard kunnen werken en wat 

hebben jullie het goed opgepakt met z’n allen. We hebben met elkaar hele grote stappen 

gezet, van een weekplanning op papier naar één via de mail en nu werken met Google 

Classroom. We appen en mailen wat af op een dag. Het was best even wennen allemaal, 

maar nu gaat het super goed. Jullie helpen elkaar als er vragen zijn en zelfs samenwerken 

lukt op afstand. Wij, juf Asia en ik zijn super trots op jullie. De zelfstandigheid en 

hulpvaardigheid die jullie laten zien is fantastisch. 

Wij missen jullie ontzettend en kijken er naar uit om jullie allemaal weer in het echt te zien 

om met elkaar toe te werken naar het einde van de basisschooltijd.  

Liefs, juf Asia en juf Marja 

 

Berichtje uit groep 8B 
Lieve kids van groep 8B, 
Wat ben ik van een afstand trots op jullie. Hard werken was altijd al een kracht van jullie 
en dat wordt nu gewoon voortgezet. Het was voor mij wel even wennen. We gingen 
appen, mailen en we zijn nu zelfs bezig met meets. Voordat we vrij hadden wist ik niet dat 
dat überhaupt bestond. Maar jullie hebben alles ook snel opgepakt, wachtwoorden, 
schoolmail en nu zelfs Google classroom.  
En dan onze musical. We hadden er zoveel zin in om hiermee aan de slag te gaan. Dat 
verliep even heel anders. Maar we laten de moed niet zakken, we gaan gewoon online 
verder. Als er op enig moment weer de mogelijkheid komt dat wij elkaar lijfelijk gaan zien, 
gaan we er wat tofs van maken. 
Ik hoop jullie snel weer op school te mogen zien.  
 
Groetjes juf Sonja 



 


