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Belangrijke data
Vrijdag 7 juli
Leerlingen hele dag vrij
Maandag 21 augustus
Eerste schooldag
Zie voor verdere dagen het
rooster voor vakantie en
studiedagen in deze nieuwsbrief
Mededeling directie
In het schooljaar 2017-2018 zal
Dominique Meijer ons team
komen versterken. Zij zal zich in
de eerste nieuwsbrief volgend jaar
voorstellen. Zij gaat lesgeven in
de groep ½ en groep 6.
Klassenouder?
Nog niet elke groep heeft twee
klassenouders voor volgend jaar.
Als u zich nog aan wilt melden kan
dit bij de OR. Graag per mail:
or@wilgenstam.nl
Mailadres nieuwe directeur:
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

Peter Bergen met Pensioen
Na meer dan veertig jaar werkzaam te zijn geweest in het
onderwijs en bij stichting Boor heb ik donderdag 29 juni
afscheid genomen van de leerlingen van de Wilgenstam.
Het was een onvergetelijke ervaring. Om 12.00 uur werden
mijn vrouw en ik verwacht op school. Al enigszins
zenuwachtig waren mijn vrouw en ik al veel eerder op de
school en zaten wij in de personeelskamer. Wij hoorden het
gestommel van de kinderen op de gang. Wij wisten dat de
kinderen met de bus weggingen, want enige dagen eerder
had een leerling al geroepen: “Meester, u gaat met
pensioen. Wij hebben een verrassing voor u. Wij gaan met
de bus.”
Om 12.10 uur vertelde Jaimy Stuurman, Nel den Haan en
Jeanine Barneveld dat wij weggingen. Er stond een
prachtige auto klaar en ik begreep dat wij naar Zuidplein
gingen. Het bleek het theater Zuidplein te zijn. De
Ouderraad had deze afgehuurd, zodat alle kinderen een
echt optreden konden geven. Wij liepen over de rode loper
de zaal in en toen wij de zaal betraden brak er een enorm
gejuich en gegil los. Wij zaten op de mooiste plaatsen in het
theater en toen kregen wij het spektakel Peter en de 400
wolfjes over ons heen. Voor heel veel kinderen was het de
eerste keer in het theater en ook nog eens op de “planken”.
Wat een trots zagen wij, wat een enthousiasme, wat een
talenten. Wij konden onze ogen niet droog houden.
Aan het eind van het optreden van de kinderen lieten de
blazers van het Rotterdams Philharmonisch Orkest het
sprookje Peter en de Wolf horen en gaf een verteller
toelichting op dit muzikale sprookje. Gelukkig zijn er de
filmpjes nog en kunnen wij het nog heel veel keer beleven.
Het is voor mij altijd het doel geweest om kinderen mee te
geven dat leren leuk is en dat iedereen heel veel talent
heeft. Die middag heb ik kunnen zien hoe leuk leren is en
welke talenten er op de Wilgenstam te vinden zijn.
Ik wens alle kinderen en ouders een prachtige toekomst toe
en wens Jeanine en het team nog hele fijne jaren op de
Wilgenstam toe. Ik heb er dertien jaar van genoten.
Peter Bergen
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Tussen Schoolse Opvang (TSO) in prijs verlaagd!
Hierbij laten wij u weten dat de tussen schoolse opvang (TSO) in het jaar 2017-2018 iets gaat
veranderen. Waar nu Mundo met de kinderen eet en naar buiten gaat, wordt dat volgend jaar
anders ingedeeld.
Als uw kind gebruik wil maken van de TSO op de Wilgenstam, zal uw kind samen met de
leerkracht in de klas eten en vervolgens met Mundo medewerkers (aangevuld met een
leerkracht) naar buiten gaan.
Omdat we deze constructie voor volgend jaar bedacht hebben zal de prijs van de TSO aanzienlijk
dalen. Per dag zal de TSO €1,70 bedragen. Dit is de prijs als u een abonnement afsluit voor het
hele jaar voor 1 of meerdere dagen. De dagen dat er wordt overgebleven zijn de maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
Mocht u gebruik willen maken van een strippenkaart, dan kost het overblijven €2,00 per keer.
Inschrijven voor de TSO kan heel gemakkelijk op de site van Mundo, de link is:
https://www.kinderopvangmundo.nl/praktische-zaken/inschrijven/inschrijfformulier-tso/
Deze link zal ook via social media worden verspreid. Zodat u er op deze manier ook naartoe
kunt.
Leerlingen die al ingeschreven staan:
Voor de leerlingen die al ingeschreven staan voor de TSO bij Mundo, zullen de prijzen in het
systeem worden aangepast. Mocht u naast de dagen die u al heeft ook andere dagen willen
inplannen, dan kunt u dit ook doen via bovenstaande link.
Strippenkaart
Strippenkaarten kunt u het gehele jaar kopen bij Nel den Haan aan de Meidoornsingel. Een
strippenkaart heeft 10 strippen en kunt u kopen voor €20,Als de strippenkaart op is, zal de meester of juf deze in de lege broodtrommel doen, zodat u weet
dat er een nieuwe strippenkaart zal moeten worden aangeschaft.
Heeft u nog een oude strippenkaart, kunt u deze gewoon opmaken. Met één strip op de oude
strippenkaart, mag u 2 keer uw kind laten overblijven.
Wij kijken met veel vertrouwen uit naar de nieuwe vorm van de TSO. Tussendoor zullen wij goed
evalueren om te zien of deze manier van TSO goed bij ons past en dat u en wij tevreden zijn.

Formatie
Voor iedereen die de brief over de formatie gemist heeft of het gewoon nog een keer wil zien,
hierbij nogmaals de formatie voor het jaar 2017-2018
Meidoornsingel
Groep 1 / 2 A
Groep 1 / 2 B
Groep 1 / 2 C
Groep 3 A
Groep 3 B

Groep 4 A
Groep 4 B

juf Ruth Bos (ma-do-vr) en juf Dominique Meijer (di-wo)
juf Sylvia Ouwendijk (ma-di) en juf Esther Valk (wo-do-vr)
meester Jasper Hoekstra (ma-wo-do-vr) en juf Judith van Gelder (di)
juf Stephany Suijker
juf Lisette van der Helm (ma-di)* en juf Els van der Lugt (wo-do-vr)
*Vanaf donderdag 26 oktober 2017: juf Lisette van der Helm (ma-di-do) en
juf Els van der Lugt (wo-vr)
juf Ingrid van Herwijnen (ma-di-wo-do) en juf Marjoleine Voorhuis (vr)
juf Sultan Yurdakul
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Groep 5 A
Groep 5 B

juf Jacqueline Moerman (ma-di) en juf Anja Bik (wo-do-vr)
juf Amanda Vermeer

Wilgenlei
Groep 6 A
Groep 6 B

juf Jamie van der Slot (ma-di-wo) en juf Dominique Meijer (do-vr)
meester Patrick van Peer

Groep 7 A
Groep 7 B

juf Sylvia Vis
juf Pemmy Bouwhuis

Groep 8 A
Groep 8 B

juf Asia Alladien (ma-do-vr) en juf Anne Ultee (di-wo)
juf Sonja van der Klugt (ma-wo-do-vr)* en juf Ümmü Yaman (di)
*Vanaf woensdag 17 januari: Sonja van der Klugt (ma-do-vr)* en juf Ümmü
Yaman (di-wo)

Overige inzet:
Nel den Haan:
Jaimy Stuurman:
Suzanne van der Toorn:
Donna Holvast:
Mariska de Waay:
Judith van Gelder:
Remy Snel:
Ruth Bos:
Plusklas:

Administratie
IB Meidoornsingel
IB Wilgenlei
Engels vanaf de Peuters t/m groep 4 en English Express groep 4
t/m 8
Muziek en koor
Cultuur Coördinator.
Gymnastiek
Wetenschap en techniek
Ummu Yaman en Anne Ultee* (*tot maandag 6 november
vervangen door Marjoleine Driessen)

IB
Juf Suzanne, IB-er van de Wilgenlei, is sinds enige tijd afwezig. We proeven bij sommige ouders
en onder leerlingen wat zorgen omtrent haar ziek zijn en herstel. We willen graag de geruchten
wegnemen dat zij ernstig ziek zou zijn. Wij verwachten juf Suzanne ergens in de loop van
komend schooljaar, na een periode van rust, in goede gezondheid terug.
Na de vakantie zal er gekeken worden naar mogelijkheden voor tijdelijke vervanging.

Afscheid Joost van Rangelrooy
Lieve collega's kinderen en ouders, helaas ga ik deze fantastische school
verlaten. Ik ga volgend als fulltime basketbalcoach aan de slag in
Apeldoorn. Een enorme uitdaging voor mij omdat daar mijn passie ligt. Ik
ga echter iedereen wel enorm missen want wat heb ik met enorm veel
plezier op de Wilgenstam gewerkt. Vooral al die diversiteit qua kinderen op
school. Elk jaar was weer een enorme uitdaging maar het gaf ook heel veel
voldoening. Ik ga weg met een grote glimlach. Tot ziens Joost.
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Afscheid Sandra Nicolić
De verhuizing met mijn gezin naar Barendrecht heeft er toe bijgedragen een
uitdaging aan te gaan en te solliciteren op een functie die nieuwe carrière
mogelijkheden biedt en ook dichter bij huis is.
Per augustus 2017 zal ik starten op obs de Piramide in de wijk Feyenoord. Ik
kijk uit naar deze nieuwe fase in mijn leven. Zonder mijn ervaringen op de
Wilgenstam, had ik nooit deze volgende stap in mijn carrière kunnen maken.
Met dankbaarheid, veel liefde en plezier kijk ik terug op de jaren die ik op de
Wilgenstam, een fantastische basisschool, heb meegemaakt. Wat heb ik veel
mogen leren van alle “Wilgenstammers”.
Lieve kinderen, beste ouders, andere partners, fantastische collega’s en directie, bedankt!
Lieve kinderen, leer je eigen krachten, talenten zien en kennen, zo ook die van een ander. Wees
lief voor jezelf, zo ook voor een ander. Hou van leren, want daar word je een mooier en sterker
mens van. Als er iets is wat je dwars zit, vertel het aan je mama, papa, een juf of een meester.
De beste wensen allemaal!
Juf Sandra Nikolić

Werkweek groepen 5

De werkweek van de groepen 5 was ook dit jaar weer in het bosrijke Baarn. Na aankomst gingen
we eerst de regels doornemen en vertellen hoe de kamerindeling was. Nadat de tassen in de
kamers waren gezet, mochten de kinderen het terrein verkennen en heerlijk vrij spelen.
Toen was het tijd voor de lunch met een heerlijk soepje en boterhammen! Na het heerlijke
etentje, gingen we volop bewegen. Dit deden we tijdens de sportdag. We hadden als activiteiten;
voetbal, lijnbal en basketbal. Hierna mochten de kinderen vrij spelen en was het al gauw
etenstijd. We kregen macaroni voorgeschoteld met een toetje toe. Hier waren ook meester Peter
en juf Jeanine bij. We waren blij dat we bezoek hadden.
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Na het eten gingen we nog het spel leeuw, muis olifant spelen en tot slot gezellig zingen bij het
kampvuur.
Dinsdag gingen we om 8.00 ontbijten. Daarna gingen we het chaosspel spelen. Hierbij moesten
de kinderen op zoek naar de opdrachten, oefenen en het laten zien aan de leiding voor een cijfer.
De kinderen hebben heel erg hard hun best gedaan en deden gezellig mee.
Na de lunch om 12.30 gingen we, om de beurt, de speurtocht lopen en kleine diertjes bekijken.
Als avondeten kregen we patat en een ijsje. Daarna gingen iedereen zich klaarmaken voor de
Bonte Avond! We genoten van de leuke optredens van de kinderen en de juffen en meesters,
gingen tot slot ook nog optreden.
Tot slot deden we ’s avonds nog het dierengeluidenspel
toen het donker was. Dit vonden een heleboel kinderen erg
spannend en sommigen zelfs een klein beetje eng….
Woensdagochtend gingen we weer om 8.00 ontbijten en
daarna opruimen. Toen mochten we nog even vrij spelen en
al heel snel was de bus er om naar huis te gaan. Wij kijken
terug naar een geslaagde werkweek met gezellige kinderen
die met alles enthousiast meededen!!

Peuter & Co
Vanaf het nieuwe schooljaar zal peuterspeelzaal De Wilgenwortel van
Peuter en co gevestigd zijn aan de Meidoornsingel.
De peuters zullen ook gaan spelen op ons kleuterplein.
Als u interesse heeft, kom dan eens gezellig kijken!
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Vakantiedagen en studiedagen 2017-2018
Studiedag: vrijdag 15 september
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 27 oktober
Sint: 5 december, kinderen om 12:00 uur vrij
Kerst: 22 december, kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 23 februari vrij, daarna vakantie t/m 2 maart
Studiedag: donderdag 8 maart
Goede Vrijdag: 30 maart
2de Paasdag: 2 april
Koningsspelen 20 april, kinderen om 12.30 uur vrij
Koningsdag 27 april, kinderen vrij
Mei vakantie: 30 april t/m 11 mei
Studiedag: maandag 14 mei
2de Pinksterdag: 21 mei
Zomervakantie: 13 juli vrij, daarna vakantie t/m 24 augustus

Oud leerlingen aan het woord

Hallo Wilgenstammers, wij zijn Quint en Anne, oud-leerlingen van basisschool de Wilgenstam.
Wij zitten nu allebei op de middelbare school, Quint op Melanchthon Schiebroek en Anne op
Wolfert Dalton. Beide doen we nu Havo, wat ook ons advies was en dus goed bij ons past. Wij
hebben het daarom erg naar ons zin. We zitten nu gezellig op de thee met onze oude juf, huidige
directeur Jeanine. We willen jullie een hele fijne vakantie wensen Ook hopen wij dat jullie na de
vakantie weer een top schooljaar hebben, wat wij hier ook altijd hebben gehad. Heel veel liefs
Quint en Anne PS: Heel goed luisteren naar de juffen en meesters volgend jaar, dat deden wij
namelijk ook altijd #NOT ☺

Het team wenst alle kinderen, ouders en verzorgers
een heerlijke ontspannen vakantie toe!!!

6

