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Goede doelen dag. 
Op woensdag 29 januari organiseert de Plusklas 
bovenbouw een actiedag om geld in te zamelen voor de 
Plastic Whale foundation. Deze organisatie probeert, door 
met leerlingen te vissen naar plastic, de Nederlandse 
wateren Plasticvrij te maken en te houden. Groep 8B heeft 
vorig jaar met deze organisatie al plastic mogen opvissen 
uit de Rotte. De kinderen zijn al weken heel enthousiast en 
druk bezig met alle voorbereidingen. Afgelopen week is 
de nieuwsbrief met alle informatie en belangrijke data 
verstuurd naar ouders. 

Radio Rijnmond 
Op woensdag 29 januari zal vanuit de Wilgenstam 
een uitzending, van 10-13 uur, van Radio Rijnmond 
worden verzorgd. Erik Lemmers zal dan het 
kleuteratelier bezoeken en verslag doen van de Goede 
doelen dag 

 
Groep 6 en 7 naar IFFR 

Groep 6 en 7 zijn op vrijdag 24 januari naar 
een bijeenkomst van het IFFR geweest, zij 
hebben daar diverse film gezien vanuit 
verschillende technieken van film maken en 
uitleg daarover gekregen van een 
filmmaker. 

 
Staking donderdag en vrijdag 30/31 januari 2019 
Op donderdag en vrijdag 30/31 januari is de school dicht, 
op deze dagen zal er door de leerkrachten aandacht 
gevraagd worden voor de positie van de leerkracht in het 
onderwijs. U heeft hierover al een schrijven ontvangen. 
 
Kandidaten nieuwsbrief redactie 
Hierbij nodig ik vrijwilligers uit deel te nemen aan de 
redactie voor de nieuwsbrief. De bedoeling is in de 
toekomst met een groep, bestaande uit kinderen, ouders 
en leerkrachten, de nieuwsbrief te gaan vormgeven. Deze 
multimediale vormgeving vergt input en enthousiasme, u 
kunt zich bij Jos van Adrichem aanmelden.  
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Politie op school 
Woensdag 29 januari komt de wijkagent op school om met ons te bespreken hoe we het dubbel 
parkeren probleem effectief kunnen aanpakken. Er zijn diverse mogelijkheden en oplossingen 
zoals, van het maken van goede afspraken met elkaar, tot het inzetten 
van politie om te gaan handhaven (bekeringen uitschrijven). U bent 
als ouder bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
gesprek. De wijkagent is hier vanaf 8.30 uur. 
               
 
Kunst en Cultuur, 
We hebben een geweldig eerste blok gedraaid aan naschoolse activiteiten en inmiddels staat 
blok 2 alweer voor de deur. We hopen dat het aanbod wederom weer zo in de smaak zal vallen 
bij de kinderen! Ook voor toekomstige blokken zijn wij altijd op zoek naar nieuwe partners. 
Mocht u iemand kennen, of zelf een relevante achtergrond hebben, dan houden wij ons 
aanbevolen. Tips en ideeën zijn altijd welkom! 
Ook onder schooltijd gebeurt er een heleboel. Los van de kunsteducatie die de 
groepsleerkracht zelf geeft, zijn er ook culturele partners die lesgeven onder schooltijd. Zo 
hebben de groepen 1 t/m 6 de afgelopen periode een aantal lessen gekregen van kunstenaar 
Wolf Brinkman. Deze lessen sloten aan bij de leerdoelen van dat moment, zodat de kinderen 
om verschillende manieren de stof zich eigen kunnen maken. De komende periode zullen de 
groepen 7 en 8 les gaan krijgen. 
Na de kerstvakantie zijn het kleuteratelier en het dansatelier van groep 3 van start gegaan. De 
kleuters gaan in het atelier ontdekkend leren, dus wat ze precies gaan leren staat nog open. 
Kunstenares Heleen van Zantvoort en oud collega juf Lya begeleiden de kinderen hierbij. Groep 
3 krijgt dansles van de SKVR in samenwerking met dansstudio Conny Janssen Danst. Ook dit 
jaar gaan we weer een hele eigen vertaling maken van een voorstelling uit de echte theaters. 
Dit keer hebben we thema 'KIEM', wat gaat over groei, leven, kracht en vitaal zijn.  
In het voorjaar gaan de groepen 6 starten met onze samenwerking met Excelsior; een project 
rondom sport, gezondheid en respect. 
               
 
Het atelier van Onderzoek & Experimenteren. 

Het kleuteratelier heet dit schooljaar: het atelier van Onderzoek & Experimenteren. 

In de eerste les hebben de kleuters papier kunnen onderzoeken.  

 

 

 

 

 

Kun je een velletje papier laten staan en hoe sterk is papier eigenlijk? Later hebben ze kunnen 
onderzoeken wat water met papier doet en aan het eind hebben we lekker kunnen 
experimenteren met papier en lijm: papier-maché. In de tweede les gaan we de gedroogde 
resultaten bekijken en daarna gaan we kleuren onderzoeken met verf. 
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Dansatelier groep 3 
Donderdag 16 januari hebben de kinderen van groep 3 de eerste 
dansles gevolgd. Elke donderdagmiddag dansen de kinderen een uur. 
Binnenkort staat er een uniek bezoek aan de dansstudio van Conny 
Janssen Danst op het programma. Ook brengen de kinderen een 
bezoek aan het Schouwburg Theater Rotterdam.  
Als afsluiting van het project geven de kinderen een dansvoorstelling in 
De Buurvrouw.  
               
 
Zij instroom studenten 
Vanaf half februari zullen op de Wilgenstam twee Pabo studenten starten met een praktijkstage.  
Zij volgen een verkorte opleiding aan de PABO (Pedagogische Academie voor Basis 
Onderwijs). Als gevolg van hun vooropleiding, in hun geval een afgeronde academische 
opleiding, duurt deze opleiding slechts twee jaar. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen 
zij zich aan u voorstellen. Wij zijn erg blij met hun keuze voor de Wilgenstam. 
               
 

Gewijzigde tijden van het Koor 
De zangleraar, Jeffrey, vindt het koor erg leuk. In het belang van de kinderen zal de tijd worden 
aangepast. De groep wordt opgesplitst in leeftijden, in tweeën. 

Voor de jongere kinderen is een uur te lang en de oudere kinderen krijgen dan te weinig 
aandacht en gaan zich daardoor vervelen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
 
De nieuwe tijden zijn; De jongsten (groep 3,4 en 5) hebben les tussen 14:45 en 15:20 de 
oudsten tussen 15:20 en 16:00. 
Op die manier lukt het de zangleraar bij iedereen de spanningsboog gespannen te houden. 
Wij zullen als school een opvang verzorgen voor de oudsten tussen 14.45 en 15.20 uur! 
               
 

Afscheid Juf Jeanine 
Vrijdag 24 januari heeft Juf Jeanine uitgebreid in de klassen van de kinderen afscheid 
genomen. Zij was onder de indruk van wat de kinderen en klassen voor haar hadden gemaakt 
en vertelden. 

Als verrassing had het team vooraf al met de kinderen aan een gezamenlijke herinnering 
gewerkt, een bankje met de vinger of handafdrukken van alle kinderen. Zij was daar erg blij 
mee. 

Het afscheid later met en door de ouders was hartverwarmend en het kostte moeite om alle 
attenties en de bank in haar auto te krijgen richting Wassenaar. 
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De nieuwe MR leden 

Onlangs is er een MR-verkiezing gehouden, de nieuwgekozen leden zijn; 

Paul van Tongeren   Loes van Donkelaar  

 

 

 

 

 

 

               
 

Dino thema bij de kleuters 

De kleuters zijn in de klassen gestart met het thema Dinosauriërs.  
Er is al veel ontdekt over deze dieren en de komende weken werken ze rondom de lessen van 
de kleuteruniversiteit. Ook hebben de kinderen via Schrijfdans een eigen vulkaan gemaakt. 
Komende weken gaan we met alle kleuterklassen samenwerken om een enorme vulkaan te 
maken. Deze komt ook in het dino museum, waar we het project mee afsluiten. 

 

              

               
 

Actief op school? In de ouderraad natuurlijk! 

Onze school de Wilgenstam heeft een actieve ouderraad. Dat wil zeggen dat er een aantal ouders zijn 
die het leuk vinden om samen met de school de festiviteiten in en rondom de school te organiseren. 
Denk aan onder andere een Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Koningsspelen en Avondvierdaagse. Het is 
leuk en bijna vanzelfsprekend dat er dergelijk activiteiten plaatsvinden op een basisschool, dat vinden wij 
ook! Maar om te kunnen zorgen dat de continuïteit gewaarborgd blijft, is er een ouderraad die daar voor 
zorgt.  
 
Wij hebben dit komende schooljaar plek voor nieuwe leden, meld je dus snel aan!  
 
Binnen de OR is alle ruimte voor creativiteit! Heb je een te gek idee om de Sint te verwelkomen? Of heb 
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je heel sterk de behoefte om als Paashaas te komen rondhuppelen? Alles kan! 
 
Om de 6 weken hebben we een algemene vergadering, hier worden de activiteiten besproken, 
budgetten afgestemd en deadlines gemaakt. Het is ook ontzettend leuk om je kind(eren) op school zo te 
zien genieten. #jekrijgterzoveelvoorterug.  
 
Een deelname aan de ouderraad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit laatste is fijn om een 
"stabiele" OR te kunnen behouden. 
 
Vind je het leuk om aan te sluiten of wil je nog meer informatie? Mail dan 
naar  stephanie.deprins@gmail.com. Lijkt het je een goed idee om eens per jaar te helpen maar wil je 
geen verplichting? Elke vorm van hulp is welkom. Ook dan kan je een mail sturen 
naar  stephanie.deprins@gmail.com Actief op school? In de Ouderraad natuurlijk! 

Onze school de Wilgenstam heeft een actieve ouderraad. Dat wil zeggen dat er een aantal ouders zijn 
die het leuk vinden om samen met de school de festiviteiten in en rondom de school te organiseren. 

Denk aan onder andere een Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Koningsspelen en Avondvierdaagse. Het is 
leuk en bijna vanzelfsprekend dat er dergelijk activiteiten plaatsvinden op een basisschool, dat vinden wij 
ook!  

Maar om te kunnen zorgen dat de continuïteit gewaarborgd blijft, is er een ouderraad die daar voor 
zorgt.  

Wij hebben dit komende schooljaar plek voor nieuwe leden, meld je dus snel aan!  

Binnen de OR is alle ruimte voor 
creativiteit! Heb je een te gek idee om de 
Sint te verwelkomen? Of heb je heel 
sterk de behoefte om als Paashaas te 
komen rondhuppelen? Alles kan! 

 

Om de 6 weken hebben we een 
algemene vergadering, hier worden de 
activiteiten besproken, budgetten 
afgestemd en deadlines gemaakt. Het is 
ook ontzettend leuk om je kind(eren) op 
school zo te zien genieten. 
#jekrijgterzoveelvoorterug.  

 

Een deelname aan de ouderraad is 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit laatste 
is fijn om een "stabiele" OR te kunnen 
behouden. 

 

Vind je het leuk om aan te sluiten of wil 
je nog meer informatie? Mail dan naar  
stephanie.deprins@gmail.com. Lijkt het 
je een goed idee om eens per jaar te 
helpen maar wil je geen verplichting? 
Elke vorm van hulp is welkom. Ook dan 
kan je een mail sturen naar  
stephanie.deprins@gmail.com 
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