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Welkom 
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de 
Wilgenstam: Liyana Pocorni, Megan Schmitt, Mahir Hammou, 
Maria Ahaloui, Kailyn Santos St.Aubyn, Imke Stam, Levi Monteiro 
Alves. 
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een hele 
fijne tijd op de Wilgenstam!  

 

Kunst en Cultuur 
Onze school is er om veel te leren en dat gaat verder dan lezen, 
schrijven en rekenen. Op de Wilgenstam leren kinderen ook 
op een verantwoorde wijze met elkaar omgaan. En ze leren vooral 
ook veel over zichzelf en hun eigen mogelijkheden. 
Hoe ze zelfstandig oplossingen kunnen vinden en hoe belangrijk 
samenwerken kan zijn. Om daartoe te komen zetten we bewust 
veel kunsteducatie in. De afgelopen weken is er onder schooltijd 
een hoop van start gegaan. Zo zijn de kleuters, i.s.m. Kunstenares 
Heleen van Zantvoort en onze oude vertrouwde juf Lya, inmiddels 
begonnen met het atelier van beweging.  

Ook het dansatelier van 
groep 3 is gestart met een 
indrukwekkende aftrap: de 
kinderen brachten een 
bezoek aan de Rotterdamse 
Schouwburg waar het 
dansgezelschap van Connie 
Janssen Danst aan het 
repeteren was. Groep 3 gaat 
de komende periode een 
eigen vertaling maken van de 

voorstelling BROOS, wat over de kwetsbaarheid van het leven 
gaat. De Wilgenstam en de SKVR gaan hiervoor een 
samenwerking met zorgcentrum Aafje (Schiehoven) aan om jong 
en oud te verbinden in de wijk. 
 
“Stel je voor” het atelier in groep 4/5 voor theater en beeldende 
kunst is ook onlangs gestart! Dit jaar hebben we als thema 
“Helden” en Villa Zebra en Maas Theater komen bij ons de lessen 
verzorgen.  
De groepen 6,7 en 8 hebben een aantal experimentele lessen 
(waaronder wereldburgerschap) gekregen van verschillende 
kunstenaars i.s.m. het Wereldmuseum. Het museum ontwikkelt 
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nieuwe lessen en wij mogen daarin ondersteunen. Onze kinderen zijn immers experts!  
Én groep 7/8 zijn afgelopen week naar het IFFR geweest, het filmfestival.  
Het is bijna teveel om op te noemen!  
 
 

Blok 2 van de naschoolse activiteiten zit er ook alweer op! Wat een talent en passie hebben we weer 
voorbij zien komen. Van hockey tot dans en van boekenbende tot reptielenverzorging.  
Zo ook bij de kunstworkshop ‘meestervervalsers’: Vooraf bekeken en bespraken de leerlingen de 
verschillende kunstenaars, kenmerkende schilderstijlen en gebruikte technieken van de te kopiëren 
kunstwerken. Als ‘experts’ lichtten de leerlingen na afloop zelf hun eigen ervaringen en ontdekkingen 
rondom het meesterwerk toe. Technieken, kennis en inspiratie die zij mee zullen nemen naar de toekomst! 
 

         
 

Klassenouder zijn, wat houdt dat in? 
De directeur heeft ons gevraagd een stukje te schrijven in de nieuwsbrief over wat het inhoudt om 
klassenouder te zijn. Wij (Saskia van Blokland en Fenneke de Glint – Van der Grinten) zijn klassenouder 
van 4b en 6a/4a. We doen dit samen met een andere ouder.  
Wat is een klassenouder? 
Een klassenouder helpt de school en de leerkracht bij de organisatie van activiteiten. Verder ondersteunen 
we de communicatie vanuit school en ouderraad. Daarnaast is een klassenouder aanspreekpunt voor 
vragen van ouders over school. 
Wat doen we zoal? 
Regelen van hulpouders bij activiteiten binnen en buiten de klas, zoals knutselmiddagen, uitjes, 
koningsspelen, kerstdiner. Regelen van luizencontrole. Nieuwsberichten van de ouderraad en directie 
onder de aandacht van ouders brengen. Berichten van de leerkracht aan ouders doorgeven. 
Is het veel werk? 
Nee. Via een klassen-app kunnen berichten snel en makkelijk worden doorgegeven. Klassenouder zijn 
betekent niet dat je bij alle activiteiten moet helpen. Het gaat om de organisatie ervan. 
Is het leuk en zou je het anderen aanraden? 
Ja! Als klassenouder ben je meer betrokken bij school. Je hebt wat vaker contact met de leerkracht, de 
ouderraad en directie. En met andere ouders. Het is leuk om op die manier aan school bij te dragen. We 
ervaren dat onze inzet wordt gewaardeerd en dat is fijn. We raden het iedereen aan. 
Hoe kun je klassenouder worden? 
Iedereen die dat wil kan klassenouder worden. Vanuit school is de wens om per klas twee klassenouders 
te hebben. Niet alle klassen hebben al twee klassenouders. Je kunt je hiervoor altijd nog aanmelden bij de 
leerkracht. 
 

Ander gezicht in de plusklas groepen 4, 5 en 6 
Op maandag 11 februari zal Juf Stephany de plusklas op zich gaan nemen.  
Juf Ümmü heeft een nieuwe uitdaging op de Albert Schweitzerschool in Overschie gevonden en op deze 
manier kunnen wij samen met de leerlingen hun lessen in de plusklas continueren en kunnen de leerlingen 
verder werken aan hun eigen doelen. We zijn blij dat juf Stephany deze plusklas gaat overnemen! 
Hieronder stelt zij zich voor: 
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Mij is gevraagd me voor te stellen aan jullie, dus dat wil ik bij deze graag doen. Ik weet dat een aantal van 
jullie mij al kennen als leerkracht van groep 3. Een aantal kinderen uit de plusklas heb ik dan ook in het 
verleden al in de klas gehad.  
Voor degene die mij minder goed kennen:  
Mijn naam is Stephany Suijker en ik ben 28 jaar. Dit jaar is het vierde jaar dat ik lesgeef aan groep 3. Ik heb 
het erg naar mijn zin op de Wilgenstam en ga elke dag met veel plezier naar 
school. Naast dat ik afgestudeerd ben aan de Pabo en dus al een tijdje lesgeef op 
de Wilgenstam, heb ik ook een master opleiding gedaan; de master SEN (Special 
Educational Needs). Tijdens deze Master is er van alles aan bod gekomen over de 
ontwikkeling van kinderen en met name wanneer deze net iets anders verloopt dan 
’normaal’. Hierbij heb ik veel geleerd over gedrag, leren en coaching van kinderen.  
Al een tijdje wil ik graag iets met deze Master gaan doen binnen school. Nu Ümmü 
de overstap gemaakt heeft naar een andere school is hier dus ruimte voor bij de 
Plusklas. Al een aantal keer heb ik meegedraaid met Ümmü zodat ik weet met 
welke projecten de kinderen bezig zijn en vooral; wat hun doelen zijn bij deze 
projecten. Ik heb heel veel zin om de plusklas te gaan draaien. Mochten er in de 
loop van de komende periode vragen zijn; mailt u mij dan gerust!  
Met vriendelijke groeten en waarschijnlijk tot ziens, 
Juf Stephany 
Stephany.suijker@wilgenstam.nl 
 
 

Engelse leerkracht 
Eindelijk hebben we een fantastische juf gevonden voor Engels. Aangezien juf Donna nog ziek is, zal Juf 

Rachel haar vervangen.  
In de week van 4 februari zal zij gaan starten. 
Hieronder stelt zij zich voor:  
 
Dear Children and Parents,  
My name is Rachel Graydon, I was born in England, and have been living in The 
Netherlands for 15 years. I am happy, and excited to join the Wilgenstam as your 
English Teacher and look forward to meeting you all.  
 
Regards, 
Rachel Graydon  
 

 

Nieuwe Kinderfysiotherapeut 
Op vrijdag hebben wij in de school op de Meidoornsingel een 
kinderfysiotherapeut. Ouders kunnen uit zichzelf een afspraak maken met 
haar, maar het komt ook voor dat de leerkracht u hierop zal attenderen. Het 
is fijn dat zij in de school is, waardoor de kinderen hier tijdens schooltijd 
terecht kunnen. 
Hieronder stelt zij zich voor: 
Mijn naam is Carlijn Veltman. Ik werk sinds 2005 als fysiotherapeut in de 
eerste lijn, waarvan ruim 10 jaar met kinderen. In 2011 heb ik mijn master 
kinderfysiotherapie afgerond en daarna de opleiding tot sensorische 
informatieverwerkingstherapeut gevolgd. Sinds 2012 ben ik werkzaam bij 
Actief Fysiotherapie in Rotterdam, waar ik tevens vennoot ben. Mijn 
werkweek kenmerkt zich door een grote variëteit. Ik combineer mijn 
werkzaamheden in de praktijk met behandelingen aan huis en 
werkzaamheden op het centrum voor jeugd en gezin, speciaal onderwijs en 
regulier onderwijs.  
Kinderen spelenderwijs verder brengen in hun motoriek vind ik geweldig om 
te doen waarbij ik goede samenwerking met ouders, leerkrachten en 
andere hulpverleners hoog in het vaandel heb staan. 

mailto:Stephany.suijker@wilgenstam.nl
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Naast kinderfysiotherapeut ben ik zelf moeder van 2 jongens van 3 en 5 jaar, dus ik kan me goed 
verplaatsen in de doelgroep in het basisonderwijs.  
Ik ben bereikbaar op: 
T: 010-4187644 
E: carlijnveltman@actieffysiotherapie.nl 
 

Leraar in opleiding (LIO)  
Vanaf 11 februari zullen er bij meerdere groepen in de Wilgenstam weer stagiaires beginnen. Naast 
“gewone” stagiaires hebben we dit jaar ook weer LIO studenten. Deze studenten zijn in het laatste half jaar 
van hun studie en moeten 2 of 3 dagen zelfstandig de groep draaien. Natuurlijk blijft de meester of juf van 
de groep betrokken en zal hij of zij de LIO student begeleiden en coachen. 
Juf Judith op maandag en dinsdag in groep 3, bij juf Stephany 
Juf Anne op dinsdag, woensdag en donderdag in groep 5, bij juf Anja en juf Jamie 
Juf Kubra op dinsdag, woensdag en donderdag in groep 6, bij juf Sylvia 
Juf Esther op dinsdag, woensdag en donderdag in groep 7, bij meester Patrick 
 
 

Het eindadvies 
De kinderen uit groep 8 zijn deze maanden al hard bezig om een geschikte middelbare school te 
vinden. Ze gaan diverse opendagen en lesmiddagen af a.d.h.v. het voorlopige schooladvies van groep 
7. In de week van 18 t/m 22 februari krijgen de kinderen van groep 8 het definitieve eindadvies. 
Dit advies wordt gevormd door: 

- Resultaten van de M-toetsen CITO vanaf groep 6 
- Werkhouding en huiswerkattitude 
- Rapporten 
- Sociaal emotioneel welbevinden van het kind. 

Wij wensen de kinderen en ouders veel succes, maar vooral ook veel plezier, bij het vinden van een 
geschikte middelbare school. 
 

Optreden koor  
De kinderen van het Wilgenstamkoor waren op 12 januari aangesloten bij de Rotterdamsche 
Scheepsmaetjes. In de Goede Herderkerk gaven zij een geweldig nieuwjaarsconcert. Na afloop werd 
getoost op het nieuwe muzikale jaar. Het koor is nu bezig met een zelfverzonnen musical over dieren, die 
op 27 juni uitgevoerd gaat worden. 
 

  
  

mailto:carlijnveltman@actieffysiotherapie.nl
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Een huis voor Harry is een boek dat veel voorgelezen werd bij de 
voorleesdagen. In de muziekles van juf Mariska werd het boek 
voorgelezen door middel van liedjes en dansen. 
Vera, de vlinder, fladderde op vlugge muziek terwijl ze met Harry de 
kat tikkertje speelde! 
 
 

 

Werken met de Chromebooks 
Sinds een paar weken maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van Chromebooks. In elke klas zijn dit kleine 
laptops waar ze bijvoorbeeld de reken- en taaltoetsen op maken, maar ook de verwerking van rekenen, 
aardrijkskunde en informatieverwerking. De leerlingen en leerkracht krijgen meteen zicht op wat goed en 
fout ging. Daarna kan de lesstof worden aangepast naar het niveau van het kind. Leerkrachten kunnen 
gerichter feedback geven. Het is voor de kinderen heel motiverend om aan de slag te gaan met oefeningen 
die ze doelgericht inzetten. Hiervoor gebruiken we oa ook Squla en Ambrasoft. Voor leerkrachten is het 
werkdruk verlagend, omdat (toets) resultaten niet meer handmatig hoeven in te voeren. Het gebruik van de 
Chromebooks geeft inzicht in de voortgang. Natuurlijk houden we er rekening mee dat de leerlingen niet te 
lang met een scherm werken. In de weekplanning worden daarin keuzes gemaakt.  
 

Mogelijke staking vrijdag 15 maart 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 
vrijdag 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. 
Het staat nog niet vast of ook de Wilgenstam actief zal deelnemen aan de staking. Binnen ons eigen team 
en BOOR (overkoepelende bestuur waar de Wilgenstam deel van uitmaakt) wordt nog overlegd over 
deelname. We willen u echter tijdig informeren over de mogelijkheid dat er op die dag geen school zal zijn. 
Zo kunt u alvast voorbereidingen treffen voor alternatieve opvang van uw kind(eren). 
Uiteraard houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 
 

Stel je voor in groep 4a 
Wat is de belangrijkste eigenschap voor een superheld? Sterk, slim, snel, vriendelijk of toch stoer? 

 

       
 

Letterfeest in de groepen 3 

Eindelijk was het zover….. in groep 3 kennen wij nu alle letters en dat was wel een feestje waard!! Tijdens 
de speurtocht op 30 januari vonden alle kinderen de verstopte vragen in de school en dus de letters voor 
de oplossing; “ik lees zelf!”. Na de letterspeurtocht zijn in de klas gezellig nog wat leesspelletjes gespeeld. 
Als afsluiting ontvingen alle kinderen, onder luid applaus van alle ouders, van hun juf het letterdiploma. 
Daarna was het tijd voor limonade met letterkoekjes. Ons letterfeest was een succes en wat zijn we trots 
op alle kanjers uit groep 3! 
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Herinnering extra week in mei 
Om straks tegen te gaan dat ouders toch onverwachts oppas moeten regelen of een vakantie hadden 
willen boeken… even een herinnering! De leerlingen zijn naast de gewone meivakantie ook vrij van 
maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei. 27, 28 en 29 mei zijn extra vrije dagen en 30 en 31 mei is Hemelvaart. 

 

Jeugdfonds Rotterdam laat kinderen en jongeren meedoen 
Stichting Meedoen in Rotterdam en Jeugdfonds Cultuur & Sport Rotterdam hebben de handen in één 
geslagen. Jeugdfonds Rotterdam wil dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit gezinnen met lage 
inkomens de kans krijgen om zowel op, als na school, met alles mee te kunnen doen. Denk aan sporten, 
muziek maken, dansen, zwemles, meegaan op werkweek van school. Maar ook het hebben van een 
computer (voor de middelbare school) of een fiets kan worden aangevraagd. Hierdoor vindt een kind meer 
aansluiting in zijn omgeving en kan het zich beter ontwikkelen  
Er is een wekelijks spreekuur op maandag van 09.30-11.30 uur in Huis van de Wijk Schiehoven. Het adres 
is Hamakerstraat 77. Hier bent u van harte uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor uw kinderen. 
Het is belangrijk dat u een inkomensspecificatie en uw zorgpolis (waar uw kinderen op staan) meeneemt 
naar dit spreekuur. Dan kan de aanvraag meteen tijdens het spreekuur worden gedaan. Voor meer 
informatie over de mogelijkheden kunt u terecht op onze website: www.jeugdfondsrotterdam.nl 
In het kort 
Locatie:  Huis van de Wijk Schiehoven, Hamakerstraat 77 
Tijdstip:  Elke maandag van 09.30-11.30 uur 
Meenemen naar het spreekuur 

- Inkomensspecificatie 
- Zorgpolis waar de namen van de kinderen op vermeld staat 
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Koffie ochtend wordt eenmalig koffie avond 
Voor 1 keer gaan we het iets anders doen. Er is gevraagd of we een avond willen organiseren waar 
verschillende thema’s naar voren komen. En wel de volgende onderwerpen: 

- CITO resultaten, hoe lees ik dit in het rapport, wat betekenen al die cijfers 
- Uitleg over de nieuwe methode Staal, voor taal en spelling 

In plaats van donderdagochtend 21 maart, hebben we nu woensdagavond 20 maart in de agenda 
gezet. Verdere informatie volgt nog, maar zet deze datum vast in de agenda. 

Oudercursus Pittige jaren 
Vanaf 6 maart 2019 start het CVD weer met een oudercursus Pittige jaren. Niet luisteren en boze buien 
horen bij jonge kinderen. Maar soms is deze periode erg pittig of zwaar. Wat kun je bijvoorbeeld doen als je 
3-jarige dochtertje niet ophoudt met huilen omdat je ‘nee’ zegt? Hoe kun je het beste reageren als je 5-
jarige zoontje zijn speelgoed uit frustratie door de kamer gooit? Wat moet je doen als je je kind naar de 
gang stuurt, maar hij steeds de woonkamer weer in komt? Het zijn pittige jaren, maar ook jaren waar je 
later als ouder(s) vaak met een positief gevoel op terug kunt kijken of om kunt lachen. 
 
Wat houdt de training in? 
De training Pittige jaren richt zich op het versterken van opvoedvaardigheden van ouders en heeft als doel 
je te leren het gedrag van je kind te veranderen. Door jouw positieve aanpak leren je kinderen beter om te 
gaan met hun boosheid en worden hun sociale vaardigheden versterkt. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
het positieve effect van Pittige jaren aangetoond.  
Voor wie is de training bedoeld? 
De training richt zich op ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar die druk, dwars of 
opstandig gedrag vertonen. Hierbij kun je denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles 
in discussie gaan. 
Bijeenkomsten 
De training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 14 wekelijkse sessies van 2,5 uur. 
Tijdens de training worden ervaringen uitgewisseld en ontvang je veel informatie. We bespreken 
verschillende situaties en oefenen met elkaar. Je krijgt daarnaast opdrachten mee waar je thuis mee aan 
de slag kunt. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: 

- Spelen met je kind 
- Prijzen en belonen 
- Grenzen stellen 
- Omgaan met ongewenst gedrag 

 
Meer informatie 
Meer informatie over de training kun je vinden op de websites www.pittigejaren.nl en incredibleyears.com. 
Kosten : Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. 
Locatie: De training vindt plaats in wijkgebouw Arcadia in Schiebroek. 
Apollostraat 207-213, 3054 TC Rotterdam 
 
Wanneer : Alle bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtenden vanaf 6 maart. 
Aanmelden : U kunt zich aanmelden door te mailen naar Annemieke Ceton 
(aceton@cvd.nl) of Genelfa Cruden (gcruden@cvd.nl).  
Zet in de email uw naam, telefoonnummer en de naam van de training. Hierna nemen Annemieke of 
Genelfa contact met u op voor een kennismakingsgesprek. 
 

Verzoek 
In de straat bij de Wilgenlei (Fresiastraat) wonen veel mensen die onregelmatig werktijden hebben 
(nachtdiensten etc.) Nu komt het vaak voor dat ouders van de Wilgenstam in deze straat hun kinderen 
afzetten voor school. Natuurlijk helemaal fijn en lief, maar zou u bij het vertrekken niet meer willen toeteren! 
De bewoners hebben hier echt last van. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

mailto:gcruden@cvd.nl
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Voorlezen door Hugo Borst 
Woensdag 23 januari hebben bekende Rotterdammers voorgelezen in het kader van de nationale 
voorleesdagen. 
De Rotterdamse Peuterschool had schrijver Hugo Borst gevraagd om naar De Wilgenstam te komen om 
voor te lezen uit het boek Omdat ik je zo graag zie. De kleuters en peuters luisterden ademloos naar het 
prachtige verhaal.  
Uiteraard is er ook nog even over voetbal gesproken. Als echte Sparta fan kreeg Hugo bijval van enkele 
leerlingen. Feyenoord is op De Wilgenstam het meest populair. 
In de klassen werd er ook door ouders en grootouders voorgelezen om het lezen te stimuleren. 
Hugo Borst sloot af met de wens dat de kinderen nog veel boeken gaan lezen, deze thuis als vriendjes 
gaan verzamelen en ze de boeken ook met elkaar gaan delen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Koningsspelen 2019 
 
De 7e editie van de Koningsspelen is op vrijdag 12 april. De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en 
sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. We beginnen om 8:30u met een 
koningsontbijt in de eigen klassen. Om 9.30u is de gezamenlijke warming up op het plein van de 
Meidoornsingel met het lied 'Pasapas' van Kinderen Voor Kinderen. Vanaf 10.00u zijn de activiteiten, 
waarbij de groepjes worden begeleid door de leerlingen van groep 8. We krijgen ook dit jaar weer hulp van 
de studenten onderwijs assistent van het Albeda college, maar zoeken ook heel veel ouders die een spel 
willen begeleiden. Van koekhappen, levend tafelvoetbalspel, blikgooien, bamboestiek tot zaklopen en kop 
van jut. Ieder jaar bekijken we welke spelletjes we gaan doen. Mee doen? Binnenkort komt een 
inschrijfbrief. Maar zet nu alvast 12 april in je agenda. De kinderen zijn ’s middags na 12:15u vrij. 


