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♫ Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje! ♫  

 

Welkom 
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de 
Wilgenstam: Nassir Ouanan, Sofia Chouaibi, Rayan Abbih en Isa 
Dossett. Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) 
een hele fijne tijd op de Wilgenstam!  

 

Sinterklaas 
Op 5 december is het zo ver: Sinterklaas en zijn Pieten komen naar 
de Wilgenstam! Bij goed weer verzamelen vanaf half negen de 
kinderen en de ouders zich op het grote plein. Bij slecht weer gaan 
de kinderen, zoals ze gewend zijn, naar hun eigen klas. 
De kinderen van de groepen 5 en 6 brengen eerst hun surprises via 
de hoofdingang naar boven en komen terug naar het grote plein om 
samen met de andere groepen de sint te begroeten. 
Mocht u zijn aankomst niet kunnen afwachten (u mist dan iets, 
hoor!), wilt u dan uw kind (uit de onderbouw) naar de leerkracht van 
uw kind brengen. Laat uw kind dus niet zomaar achter op het plein! 
Vanwege de drukte rond zijn komst een vriendelijke verzoek: 
alstublieft geen kinderwagens op het plein (wel u kunt deze op het 
kleuterplein plaatsen). 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 draaien die dag hun eigen 
programma. De Sint en pieten komen natuurlijk nog wel even bij de 
groepen langs. Er wordt voor drinken en een speculaasje gezorgd 
die ochtend. De kinderen zijn de hele middag zoals altijd op 
woensdag vrij. Wij hopen u allen te zien op woensdag 5 december 
op het grote plein aan de Meidoornsingel.Het wordt een mooie dag! 
 

Voorlichtingsavond groep 8 

Maandagavond 3 december is er voor de ouders een 
informatieavond over het voortgezet onderwijs. Op deze avond zal 
alles duidelijk worden over het advies, schoolkeuze, inschrijven, 
open dagen en kunt u alle vragen stellen die belangrijk zijn bij de 
schoolkeuze voor uw kind. De betrokken ouders zijn hier al eerder 
over geïnformeerd. 
Locatie: Wilgenlei 149 
Tijd: 19:30 uur 
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- Na de kerstvakantie start de  
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Data oktober en november 

- 3 december: 
voorlichtingsavond groepen 8 

- 5 december: Sinterklaas 
- 11 december: OR vergadering 
- 13 december: optreden 

Wilgenstamkoor Borgsate 
- 18 december: MR vergadering 
- 19 december: Kerstdiner voor 

alle groepen en Kerstborrel 
voor alle ouders 

- 21 december: leerlingen vrij 
- 22 december t/m 6 januari: 

kerstvakantie 
- 7 januari: weer naar school! 

 

Heeft u vragen? Mail naar: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
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Na de kerstvakantie start de 0-groep bij de Kleuters 
Dit jaar zijn we met 3 kleutergroepen van start gegaan, omdat we de groepen niet groter willen laten 
groeien dan maximaal 25 kinderen, gaan we per 1 januari 2019 starten met een nieuwe groep, de 0-groep. 
Alle nieuwe kinderen gaan starten in deze nieuwe groep en stromen in het nieuwe schooljaar 2019- 
2020 door naar de kleutergroepen. Sylvia Ouwendijk (1 dag) en Yvonne Scheffers (4 dagen) gaan deze 
groep leiden. De ouders van de nieuwe leerlingen hebben al tijdens de intake te horen gekregen dat we 
waarschijnlijk een nieuwe groep gingen starten. Deze ouders krijgen nog een aparte brief met verdere 
informatie. 
 

Miss Donna 
Zoals jullie weten is onze Engelse leerkracht, Miss Donna ziek. We zijn hard op zoek naar een tijdelijke 
vervanger voor haar, maar zo’n goede leerkracht vervang je niet 1, 2, 3. We missen haar elke dag, en zij 
ons ook! Hieronder een stukje van haar: 
 
Dear parents/carers, 
Starting the new school year was fine. I moved into a lovely new room with windows on two of the four 
sides. Good conditions to promote learning and teaching. Other conditions also proved to be optimal for 
catching pneumonia (longontsteking) at the end of the third week. 
Last November I had an ablation on my heart. This year the cardiac arrhythmia (hart ritme stoornis) 
reappeared. Other health problems also emerged; thyroid and lung issues. After the summer my lung 
capacity had nearly halved. The middle lobe (kwab) of my right lung has collapsed (klaplong) because of 
the severe pressure of my spine (wervelkolom) on my right lung. When I was 14 years of age I was 
diagnosed with Scoliosis (scoliose), a curvature (kromming) of the spine.  
All of these issues means medications, tiredness (vermoeidheid) and being susceptible (vatbaar) for 
infections. In December I will be starting an intensive 9 day therapy for Scoliosis patients. Uptil then the 
Arbo Arts doesn’t want me to be in contact with infectious bacteria which are often found inside a school. 
 
The future (toekomst) is unsure (onzeker) for me. One thing is sure. Miss Donna misses the children at the 
Wilgenstam. I am sorry that I am not there for your child to help them grow in their love for the English 
language. As good parents/carers you can help them develop while I am not at school. 
Here are a few websites that may be helpful: 
 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids 
https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ 
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 
 
Greetings, 
Miss Donna 
 
 

Lego League 
Op zaterdag 23 november hebben de groepen 8 meegedaan aan de Lego League. 
De teams moesten in 2,5 minuut minimaal 3 missies uitvoeren met een Lego robot. De missies zijn de 
opdrachten die op de wedstrijdmat uitgevoerd moesten worden door de zelfgebouwde en 
geprogrammeerde robot. Daarnaast heeft ieder team een project uitgevoerd, dat hebben zij gepresenteerd 
aan de jury. Ook is er een poster gepresenteerd waarin ieder team heeft aangegeven hoe het proces is 
verlopen. Het was een fantastische dag bij de RDM campus! En wat zijn we trots op alle leerlingen van de 
Wilgenstam die deze dag hebben meegedaan! En ook een extra bedankje aan de hulpouders en aan Juf 
Asia en Ümmü! Hieronder de foto van alle deelnemers! 
 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids
https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
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Groep 3 
Even een klein berichtje uit groep 3. 
De leerlingen hebben nu 13 weken leesonderwijs gehad en gaan als 
een speer. 
Op dit moment werken de leerlingen met lezen en spellen aan het 
thema Mijn lijf. De kinderen leren nieuwe letters en klanken: g, eu, f, 
au en ij, en woorden zoals: neus, het gips en het ijs. 
Er wordt in ieder geval heel veel samen gelezen. 

 

 

Kerst 
Op woensdagavond 19 december 2018 is er op beide locaties van de Wilgenstam een gezellig Kerstdiner 
voor alle groepen. Net als in vorige jaren wordt er aan de ouders gevraagd om iets voor het Kerstdiner 
klaar te maken. Het is niet de bedoeling om voor de hele groep wat te maken, want dan wordt het veel te 
veel. Een kleinigheid voor een aantal kinderen is voldoende. De coördinatie van al die hapjes en drankjes 
wordt in elke groep geregeld, u ontvangt hier nog verdere informatie over. 
 
Meidoornsingel: 
Inloop: 17:45 uur, leerlingen brengen de gerechten naar de klas    
Begin:  18:00 uur, start van het Kerstdiner 
Eind:  19:15 uur, kinderen mogen weer opgehaald worden 
 
Wilgenlei: 
Inloop: 17:30 uur, leerlingen brengen de gerechten naar de klas 
Begin:  17:45 uur, start van het Kerstdiner 
Eind:  19:00 uur, kinderen mogen weer opgehaald worden 
 
De Kerstborrel voor de ouders 
De Ouderraad van de Wilgenstam wil de ouders óók in de gelegenheid stellen gezellig samen te zijn en 
daarbij een hapje en een drankje te nuttigen. Bovendien is het wachten dan wat aangenamer. Dit jaar is de 
Kerstborrel aan de Meidoornsingel. U bent welkom tussen ca. 18.00 en 19.30 uur. 
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Koor 
Zoals elk jaar staat het spetterende optreden van het Wilgenstamkoor voor de ouderen in Borgsate weer 
voor de deur. Een fantastisch optreden voor de lieve mensen van Borgsate. Het is een kerstoptreden waar 
we al heel hard voor aan het oefenen zijn. Het optreden zal op donderdag 13 december plaatsvinden van 
10.15 uur -11.15 uur. 
Waar: Borgsate, Meidoornsingel 181 
 

 

 

 

Leerlingraad 
Op 9 november is de leerlingraad voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De leerlingraad bestaat uit 8 
vertegenwoordigers uit de groepen 4, 5, 6 en 7 en de directeur. We hebben eerst een voorstelrondje 
gedaan en vertelt waarom je was gekozen als vertegenwoordiger van je klas. Daarna hebben we het 
gehad over wat een leerlingraad doet en hoe we het komende jaar verder gaan. En dan merk je dat deze 
leerlingen niet voor niks in een leerlingraad zitten, er waren namelijk nu al hele leuke ideeën voor dit 
schooljaar. Een tipje van de sluier van waar we het over gehad hebben…  

• Naschoolse activiteiten samen met ouders doen 

• Water drinken bij de kleuters 

• Traktaties gezonder 

• Meer doen met goede doelen 

• Meer posters en kleur in de gangen of planten 

• Te weinig kapstokken bij de groepen 7 

• Een echte leerlingraad website 
Nu gaan we samen kijken wat we kunnen realiseren!  

Traktatie 
Wat hadden we een prachtige traktatie op school deze maand.  
Helemaal in het thema herfst! Gefeliciteerd Jasmijn met je 10de 
verjaardag! 
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Schoolmelk 
In de nieuwsbrief van november hebben we gevraagd of er kinderen zijn die 
schoolmelk zouden willen. Er zijn hier 4 aanmeldingen voor gekomen. Helaas 
is dit aantal onvoldoende om als school schoolmelk te gaan regelen. 

 

 

Betaling ouderbijdrage en werkweekbijdrage 
Wilt u hier a.u.b. nog aan denken! 
 

 

Graag inleveren van toestemmingsbriefje 
U heeft een brief ontvangen waarin wij uw toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. Wilt u deze alstublieft invullen en het antwoordstrookje meegeven met uw kind naar school? 
Mocht u de brief kwijt zijn, kunt u deze ook ophalen bij Nel op de Meidoornsingel. 

Kerstfair op de Wilgenhof 
Op woensdagmiddag 12 december is er weer een Kerstfair op kinderboerderij de Wilgenhof! 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levering Chromebooks 
Vorige week zijn de Chromebooks voor de groepen 3 t/m 8 geleverd. Daarbij hebben we ook 
geïnvesteerd in nieuwe WiFi zenders. De laatste technische instellingen worden nog verder 
verwerkt en dan kunnen de leerlingen aan de slag met hun eigen laptop. Deze blijft wel op school 
en zal worden ingezet voor de methodetoetsen, verwerkingssoftware en adaptieve oefeningen. 
  


