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Welkom
We mogen met elkaar terugkijken op een mooi
Sinterklaasfeest met zelfs Radio Rijnmond
erbij. Op die manier hebben meer bewoners in
Rotterdam kunnen genieten van het
enthousiasme waarmee de Sint is verrast.
Er zijn prachtige surprises gemaakt door de
kinderen, muzikale optredens geweest en
fraaie dansjes opgevoerd!
De Sint is blij en gerust weer vertrokken.

Hallo kinderen en ouders
mijn naam is Jeffrey Mayer en ik ben de vader van Puck uit groep 3 / 4.
Ik ben muziek- en koorzangdocent aan het Rudolf Steiner College in
Crooswijk en heb een eigen drumschool in Krimpen aan den IJssel.
Toen ik hoorde dat er voorlopig geen
begeleiding voor het Wilgenstamkoor zou zijn
heb ik direct contact gezocht met Jeanine
Barneveld en nu met Jos van Adrichem. Ik vind
het heel belangrijk dat kinderen de gelegenheid
krijgen om te kunnen zingen. Ik ben daarom blij
dat ik tijdelijk het stokje van Juf Mariska tijdelijk
mag overnemen.
Met jullie ga ik ervan uit dat we samen veel
plezier zullen beleven.
Muzikale groet, Jeffrey.

Bericht van de directeur; Jeanine Barneveld.
Dag lieve kinderen en ouders, ik wil jullie met dit bericht laten weten dat
het goed met mij gaat, het lukt me nog niet om te komen werken. Ik lees
alle berichten van jullie over de activiteiten op school en het geweldige
Sinterklaasfeest wat jullie hebben gehad. Ik vind het wel jammer dat ik
daar niet bij kon zijn. Van Jos van Adrichem hoor ik alles wat ik nu zou
moeten weten, maar gelukkig geeft hij me tijd om te herstellen. Ik hoop
jullie snel te zien, lieve groet Jeanine Barneveld.
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Afscheid
Dear Parents/Carers and Children,
Since September 2018 I’ve not been at school because of medical
issues.
After many hospital tests and appointments it has now become clear that
my medical condition (especially the lungs) will not improve. The doctors
cannot help me anymore and have declared me totally and permantently
disabled ( 100% arbeidsongeschikt). This makes coming back to work
impossible.
It is difficult for me to tell you all this as I had always hoped to come
back to work at the Wilgenstam.
Because of the risk of infection, it would be unwise to say goodbye to
you all in person – especially the children.
Therefore this final farewell through the newsletter.
My husband Geert and I wish you all……….
A Blessed Christmas and a Happy New Year.
Love Miss Donna

Plusklas voert ACTIE voor het Milieu!
Lisa, Asya en Senna uit groep 8A maken zich al langere tijd
zorgen om het milieu. Op de radio, televisie en op school krijgen
ze vaak onderwerpen te horen zoals de plastic soep,
stikstofmaatregelen en de opwarming van de aarde. Al vorig
jaar gaven zij aan hiervoor een actie te willen starten en zij
vormden samen de groep NMS (Natuur en Milieu Stichting). Zij
benaderden juf Jeanine en juf Stephany en bedachten samen
het plan om d.m.v. een goede doelen dag geld op te halen en
een goed doel te steunen dat hiertegen actie voert.
Dit schooljaar is het dan eindelijk zover; met de plusklas
bovenbouw wordt er een grootse actie gestart. 15 Kinderen zijn
in groepjes aan de slag gegaan om na te denken op welke
manier zij geld kunnen inzamelen voor het gekozen doel
de Plastic Whale Foundation. Vorig schooljaar heeft de huidige
groep 8B met deze organisatie al heel veel plastic afval opgevist
uit de Rotte.
Acties:
Tussen woensdag 8 januari en woensdag 29 januari worden
er statiegeldflessen ingezameld. Deze kunt u/kan uw kind op
de volgende plekken inleveren:
Wilgenlei:
Plusklaslokaal
Meidoornsingel:
Lege lokaal tussen groep 3/4 en 4
Op woensdag 29 januari vindt de actiedag plaats. Tussen 12:15
uur en 13:30 uur zullen er activiteiten worden georganiseerd
zoals een loterij, Speurtocht, Bingo, een grabbelton etc.
Wij hopen dat er veel flessen worden ingeleverd en zouden het
leuk vinden u allemaal te zien op 29 januari om de acties van
deze plusklasleerlingen te laten slagen! Alvast bedankt!

2

Peuternieuws
Op de Peuterschool zijn we natuurlijk met het thema
Sinterklaas bezig.
Door middel van leuke activiteiten zoals cadeaus
zelf inpakken of een schoorsteen van blokken
bouwen kunnen wij ook aan onze doelen werken.
Om als voorbeeld te noemen nemen we het
“Rekenen”: Hoe veel cadeaus passen er door de
schoorsteen? Is dat veel of weinig? Welke cadeaus
zijn groot en welke zijn klein? Of zijn ze misschien
even groot? Spelenderwijze leren de peuters
groottes en hoeveelheden.
Onze peuters vinden het ook erg leuk om in de
zelfgemaakte stoomtrein van Sinterklaas te zitten en
te spelen. Er worden liedjes gezongen, gesprekjes
gevoerd en vooral veel plezier beleefd!
Op 5 december kwam Sinterklaas ook bij de peuters
langs. Voor sommigen was het erg spannend,
anderen durfden wel een hand aan een Piet of de
Sint te geven of een liedje voor ze te zingen.
Ze kregen allemaal een cadeautje van de Sint en
hebben gezellig met elkaar gedanst en feest
gevierd. Nieuwsgierig? U bent altijd welkom om
even te komen kijken in ons lokaal!
Hartelijke groeten,
Imke, Nese, Ya’ara & Denise

Kleutergroepen op bezoek
Groep 6b heeft alle kleutergroepen op bezoek gehad.
Samen hebben de leerlingen naar het
Sinterklaasjournaal gekeken, liedjes gezongen en
gedanst. Het was superleuk en gezellig

Groep 6a
In groep 6a hebben de kinderen met elkaar een complimenten-web
gemaakt. Zij hebben elkaar een compliment gegeven en ieder kind
heeft dus ook een compliment gekregen. Dit was een succes!
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Nieuws uit de kleuterbouw
De kleuters hebben ook dit jaar weer het Sinterklaasjournaal met
veel plezier gevolgd. We mochten zelfs een keer samen met groep
6 kijken.
De kinderen hebben hun schoen gezet en roetveegpiet heeft hem
gevuld.
In de garderobe van de kleuters hebben we een echte stal voor
Ozosnel gemaakt en verder is er veel geknutseld, zijn er
kruidnootjes gebakken en hebben we poppenkast gekeken.

Kunst en cultuur in de groepen 3, 3/4 en 4
Kunstenaar Wolf Brinkman heeft in oktober en november 2
muzieklessen gegeven in de groepen 3, 3/4 en 4.

De lessen van Wolf zijn altijd lessen die enorm leerzaam zijn maar ook
echt een beleving zijn voor de kinderen. Ze zullen deze lessen nooit
meer vergeten! Wolf had voor deze muzieklessen zijn elektrische gitaar
meegenomen. Wow! Ziet u de kinderen al genieten? De lessen gingen
over hard en zacht. Waarbij ze zelf een lied hebben gemaakt, er als
verwerking tekenopdrachten waren en natuurlijk die gitaar (met soms
ook nog drum geluiden).
Als leerkracht is het geweldig om te zien hoe de kinderen genieten van
deze lessen. En ik als leerkracht? Ik ben ontzettend trots dat ik op de
Wilgenstam werk waarbij de kinderen nog veel meer in aanraking komen
met dit soort ervaringen!
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Feestdagen
Nog maar even en dan beginnen de feestdagen. Het team van OBS de
Wilgenstam wenst u alvast vanaf deze plek fijne feestdagen toe en een
veilige en gezonde jaarwisseling.
We hopen jullie in het nieuwe jaar weer terug te zien, tot dan en doe
voorzichtig.
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