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Welkom 
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de 
Wilgenstam: Soufian, Tjon-Chang-Kong, Adam Lmahjoubi, Nora 
Ismail, Dina El Idrissi, Armaan Ramawadhdoebe, Dilayra Meral, 
Sterre Gerritsen, Maaida Saleeban, Djenaisa dos santos Andrade 
Furtado. 
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een hele 
fijne tijd op de Wilgenstam!  

 

Kunst en Cultuur 
Op de Wilgenstam besteden we bewust veel aandacht aan Kunst 
en Cultuur, zowel onder schooltijd als na schooltijd. Leuk al deze 
creativiteit, maar wat leren kinderen er nou eigenlijk van? Er zijn 
vele onderzoeken gedaan naar het nut van kunst. Kunstonderwijs 
draagt bij aan visuele begripsvorming, kinderen krijgen kennis van 
en waardering voor cultuur, ze worden er zelf creatiever van, 
ontwikkelen verbeeldingskracht, uitdrukkingsvermogen en een 
onderzoekende houding. Ook draagt kunst bij aan een plezierige 
sfeer op school en aan het geestelijk en lichamelijk welzijn van 
kinderen. Kunstonderwijs is op die manier voor ons geen doel, 
maar een hulpmiddel: De Wilgenstam zet kunstonderwijs en 
talentontwikkeling bewust in om uw kind zo optimaal mogelijk te 
helpen ontwikkelen. 
Wellicht kunt u ons daarin ondersteunen: Heeft u zelf een talent, 
een netwerk, een goed idee of veel kennis op het gebied van kunst 
en cultuur, welke u wilt delen met school? Misschien wilt u een 
gastles geven, met ons meedenken of helpen ons te verbinden aan 
mooie kansen voor de kinderen (zoals het vinden van partners, 
subsidies, giften etc.)! Neemt u dan contact op met directie of de 
kunst en cultuurcoördinator.  

 

5 December 
Sinterklaas en de pieten zijn op bezoek geweest bij de Wilgenstam. 
Of dat allemaal goed zou gaan, werd, zoals wel vaker bij de Sint, 
nog even heel erg spannend. Het paard van de Sint had blijkbaar 
een rustdag en in een auto (te klein) of een vrachtwagen (te groot) 
was geen optie. Gelukkig vonden wij een enthousiaste hulpouder 
die wel raad wist.... En zo arriveerde de Sint met een legervoertuig 
op school! De kinderen vonden het prachtig! Het werd een 
gezellige dag. Ook in de hogere groepen, waar de kinderen 
prachtige surprises hadden geknutseld.  
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Data januari 

- Maandag 7 januari: eerste 
schooldag na de kerstvakantie 

- Woensdag 9 januari: schaatsen 
groepen 6 

- Donderdag 10 januari: koffie 
ochtend 

- Maandag 14 januari: avond 
klassenouders 

- Woensdag16 januari: schaatsen 
groepen 7 

- Dinsdag 22 januari: MR 
vergadering 

- Woensdag 23 januari: 
schaatsen groepen 8 

- Vrijdag 25 januari: disco 
groepen 5 en 6 

- Vrijdag 1 februari: disco 
groepen 7 en 8 
 

Zet vast in uw agenda: 

Vrijdag 8 februari is er een studiedag, 
de leerlingen zijn dan vrij! 

 

Heeft u vragen? Mail naar: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 



 

  2 

 
 

Lunch winnaar: Juf Dominique 
Op 20 december werd het gehele team van de Wilgenstam verrast met een heerlijke lunch. Juf Dominique 
had deze gewonnen bij Het Lunchmoment. We kregen heerlijke salades uit een pot. Bedankt Juf 
Dominique, het was heerlijk zo de laatste dag voor de kerstvakantie! 

 

     
 

Plusklas  
Bright ideas challenge 
In de afgelopen weken hebben de plusklaskinderen van groep 7 en 8 hard gewerkt aan de ‘bright ideas 
challenge’. Ze zijn in groepjes gaan nadenken over de drie wereldproblemen: water, energie en voedsel. Er 
is wel water, voedsel en energie maar het is niet voor iedereen in gelijke mate beschikbaar. De opdracht 
luidde ‘kies één van de drie werelduitdagingen en bedenk met je groep daarvoor een oplossing die ingezet 
kan worden op plekken waar hieraan een tekort is’.  
 
Om tot een ‘bright idea’ te komen, gingen de kinderen eerst onderzoeken waar en hoe je in je eigen huis 
water, energie en voedsel kunt besparen. Denk hierbij aan kort douchen, licht uit in ruimtes waar je niet 
bent, water hergebruiken om het toilet door te spoelen, niet meer eten koken als dat er gegeten wordt en 
restjes de dag erna opeten. 
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Om nog meer inspiratie op te doen, kregen ze 6 uitvindingen te 
zien. Als jury beoordeelden ze met hun groep wat de top 3 was 
en moesten ze motiveren waarom dat zo was. Een goede 
oefening in samenwerken, 
argumenteren en luisteren. 
Als onderbreking op het verzamelen 
van alle informatie konden ze 
ontdekken hoe je een autootje kan 
laten rijden op zoutwater. Een mooi 
moment om ook de werking van de 
batterij en de oplaadbare batterij 
onder de loep te nemen.  

 
De laatste stap was, om met je team een van de uitdagingen te kiezen, te 
onderzoeken wat er al bedacht is en dan ieder afzonderlijk een nieuwe 
oplossing gaan bedenken voor de gekozen uitdaging. Door eerst alleen te 
denken en het daarna aan elkaar te vertellen, konden ze als team tot de 
ultieme oplossing komen. Dat werd uitgewerkt in een verhaal of in een schets 
met als doel het aan de andere teams te presenteren.  
Voor een aantal kinderen was het even wennen dat ze niet doelgericht naar 1 
oplossing toe konden werken en er meerdere oplossingen goed zijn. Het ene team is er beter in geslaagd 
om met een nieuwe oplossing te komen dan het andere team. Voor de plusklas is niet het eindresultaat 
doorslaggevend maar de manier waarop je aan je eigen doelen hebt gewerkt en of je daarin bent gegroeid 
of niet. En daar heeft iedereen op zijn/haar manier aan gewerkt. 

 

Na de kerstvakantie start de instroomgroep bij de kleuters 
Met een groeiend aantal leerlingen kunnen we trots concluderen dat veel ouders en kinderen kiezen voor 
de Wilgenstam. Om genoeg aandacht te kunnen geven aan de nieuwe kleuters én aan de kleuters die nu 
al in groep 1 en 2 zitten, hebben we van ons bestuur toestemming gekregen om na de kerstvakantie met 
een instroomgroep te starten voor onze jongste kleuters. Door de instroomgroep zullen de huidige 
kleutergroepen niet verder groeien en nieuwe kleuters, die dus starten in de instroomgroep, hebben meer 
ruimte en meer rust om te wennen aan het schoolleven. Het dagelijks onderwijs is verder te vergelijken met 
de andere groepen: gelijke dagstructuur, regels en visie op kleuteronderwijs. Ook inhoudelijk leren de 
kinderen dezelfde basis als wanneer zij in groep 1/2 zouden zijn gestart, volgt de leerkracht de ontwikkeling 
van de kinderen nauwkeurig en biedt extra uitdaging waar nodig is. Er zijn veel contactmomenten tussen 
de verschillende groepen zoals het buitenspelen, waarbij de kinderen gezamenlijk op kunnen trekken en 
van elkaar kunnen leren. Onze vertrouwde leerkrachten juf Yvonne en juf Sylvia zullen de groep gaan 
leiden.  
 

Koffie ochtend 
Op donderdag 10 januari staat weer een ouderochtend gepland. Dit keer is het thema: leerlijnen. 
Ons onderwijs is per leergebied ingedeeld in leerlijnen. Dit geeft een soort route aan die kinderen volgen 
van groep 1 t/m 8 om tot de kerndoelen te komen. Soms gaat een kind op een ander tempo door de 
leerlijnen heen. Sneller, langzamer, aangepast. De leerlijnen zijn een leidraad voor leerkrachten, waardoor 
zij de ontwikkeling van uw kind beter kunnen volgen. Ook weten wij zo op welk niveau de kinderen 
ongeveer moeten zitten om aan de tussendoelen en kerndoelen te voldoen. 
We merken dat er vaak vragen zijn over de leerlijnen van ons onderwijs. We willen daarom graag 
samenkomen en ingaan op vragen als: 
Wat leren de leerlingen? Wat zijn de belangrijke ijkpunten? Welke rol kunt u als ouder daarin spelen? 
Ook lijkt het ons leuk en zinvol om wat stellingen met ouders door te nemen en zo te leren van elkaars 
meningen.  
Wij nodigen u van harte uit op 10 januari (locatie Meidoornsingel): 
9:00 uur binnenkomst  
9:30 tot 10:30 uur: Leerlijnen groep 1 t/m 4  
10.30 tot 11.30 uur: Leerlijnen groep 5 t/m 8 
Uiteraard staat de koffie klaar! 
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Kerststukjes  
Ook dit jaar zijn er weer kerststukjes gemaakt door de oudste kleuters en door de groepen 7. 
Juf Marianne Bakker, oud leerkracht op de Wilgenstam, komt hier elk jaar voor terug.  
De kerststukjes zijn prachtig geworden en mochten allemaal mee naar huis. 
 

 

 

 

Leerlingenraad 
De eerste actie van de leerlingenraad is een feit. Aangezien 
de leerlingen vinden dat de WC’s niet lekker ruiken, hebben 
zij iets ludieks bedacht. Regels voor op de WC in de vorm 
van een gedicht. Zo wordt de boodschap positief gebracht, 
maar is het ook duidelijk. We hebben meerdere talenten in 
de leerlingenraad. Er werd meteen samen op de computer 
gewerkt en er werden prachtige tekeningen bij het gedicht 
gemaakt, om het geheel op te leuken. Vanaf de kleuters 
hangen nu posters bij elke WC.  
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Kerst 
De kerstviering op school is ook dit jaar weer fantastisch verlopen. Het is een feest van gezellig samenzijn 
en bij uitstek de gelegenheid om tijd met elkaar door te brengen: dat is goed gelukt! Kinderen, ouders, 
leerkrachten, vrijwilligers.. zagen er prachtig uit en we konden genieten van de zelf samengestelde 
heerlijke diners. Bij de kleuters werd u zelfs toegezongen! Wat een werk heeft u verricht! Ook de 
ouderborrel was drukbezocht. Fijn om te merken dat u zo betrokken bent bij school.  
 

        
 
 
 

      
 
Namens de Wilgenstam wens ik u en de kinderen hele fijne warme dagen toe. Op naar een nieuw 
kalenderjaar waarin we, met elkaar, weer ons uiterste best gaan doen om de leukste school van Rotterdam 
te zijn! 
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