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Welkom
Na de vakantie zullen er heel veel nieuwe kinderen starten op de
Wilgenstam. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar
zullen wij ze welkom heten!

Schoolplein op de schop
Maandag 9 juli zal er begonnen worden met het grote speelplein
aan de Meidoornsingel. I.v.m. de planning zijn we genoodzaakt
een week voor de vakantie te beginnen. Het kleuterplein is pas in
de vakantie aan de beurt. Als eerste zal het grondwerk worden
aangepakt. Met een grote rupskraan en shovel wordt de nu kale,
zanderige buitenruimte omgevormd tot een meer natuurlijke
speelplek met meer hoogteverschillen. Er zullen zoveel nieuwe
leuke speelelementen komen en na de vakantie zal het bijna klaar
zijn (kinderen mogen dan zelf ook nog het een en ander doen,
zodat het ook echt hun plein wordt). De leerlingen van groep 3 t/m
5 zullen de week van 9 juli in het parkje naast de school spelen. De
ingang van de school blijft gewoon vrij, waardoor de kinderen en
de leerkrachten uw kind gewoon op dezelfde plek ophalen en weer
terugbrengen. Het zal een beetje rommelig zijn, maar we krijgen er
iets prachtigs voor terug.

Formatie
Meidoornsingel
Groep 1 / 2 A Juf Ingrid van Herwijnen (ma-di-wo) en juf Ruth Bos
(do-vr)
Groep 1 / 2 B Juf Sylvia Ouwendijk (ma-di) en juf Esther Valk (wodo-vr)
Groep 1 / 2 C Meester Jasper Hoekstra (ma-di-wo-vr) en juf Ingrid
van Herwijnen (do)
Groep 3 A Juf Stephany Suijker
Groep 3 B Juf Lisette van der Helm (ma-di-wo) en juf Els van der
Lugt (do-vr)
Groep 4 A Juf Sultan Yurdakul
Groep 4 B Juf Jacqueline Moerman (3 dagen) en vacature
Groep 5 A Juf Anja Bik (ma-do-vr) en juf Jamie vd Slot (di-wo)
Groep 5 B Juf Amanda Vermeer
Groep 6 A Juf Dominique Meijer
Groep 6 B Juf Sylvia Vis
Wilgenlei
Groep 7 A Juf Pemmy Bouwhuis (di-wo-do-vr) en juf Jamie vd Slot
(ma)
Groep 7 B Meester Patrick van Peer
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Groep 8 A Juf Sonja van der Klugt (ma-do-vr) en juf Ümmü Yaman (di-wo)
Groep 8 B Juf Marja Amsterdam (ma-di) en Juf Asia Alladien (wo-do-vr)
Overige inzet:
Nel den Haan Administratie (beide locaties)
Jaimy Stuurman: IB (Groepen 1 t/m 4) (ma-di-do)
Cindy Metz: IB (Groepen 5 t/m 8) (ma-di-do)
Suzanne van der Toorn: Kunst en Cultuur coördinator (ma)
Donna Holvast: Engels (ma-di-vr)
Mariska de Waay: Muziek en koor (do)
Remy Snel: Gymnastiek (ma-di-vr)
Ruth Bos: Wetenschap en techniek (di-wo)
Plusklas: Ummu Yaman en vacature
Zoals u ziet zijn er 2 vacatures. De directie heeft op dit moment al meerdere gesprekken, dus
zodra er meer bekend is, laten wij dit weten.

Afscheid twee collega’s
Het is u vast opgevallen dat er twee namen ontbreken: zowel Anne Ultee Blom als Marjolein Driessen
nemen afscheid van de Wilgenstam.
Anne Ultee Blom:
De laatste maanden hebben ups en downs gekend, maar deze pittige periode wordt nu afgesloten met iets
fijns in het vooruitzicht.
Vanaf schooljaar 2018-2019 zal Anne op de HB afdeling gaan werken van de Talmaschool. Zij kijkt met
enorm veel plezier terug op de jaren bij de Wilgenstam en de kennis die zij hier heeft opgedaan; EarlyBird,
de instroomgroep, groep 3, de plusklas en groep 8.
Marjolein Driessen:
Na alweer 17 jaar bij de Wilgenstam te hebben gewerkt heb ik besloten om het roer enigszins om te gaan
gooien; wél nog blijven werken in het onderwijs, waar echt mijn hart ligt, maar op een voor mij meer
vrijheid-gevende manier. Ik zal op invalbasis, op verschillende scholen, gaan werken. Dit betekent dat ik
waarschijnlijk (en gelukkig) ook af en toe nog bij de Wilgenstam voor de klas zal staan.
Niet voor niets heb ik zolang op juist deze school gewerkt, waar al die verschillende, in de meest brede zin
van het woord, kinderen zich zo goed kunnen ontwikkelen. Zowel op rationeel maar zeer zeker ook op
sociaal-emotioneel gebied, en dat met behulp van elkaar, hun ouders/verzorgers, buurtgenoten en
natuurlijk het team van de Wilgenstam.
Het ga jullie allen goed; in de hoop dat met name ieder kind op zijn/haar juiste plek, namelijk het dichtst bij
zichzelf, terecht komt.
Lief team, ik dank jullie: enthousiaste, nooit de moed opgevende, hard werkende, vrolijke, doortastende,
eerlijke, hun best doende collega's. De kinderen mogen in hun handen klappen; ik heb dat 17 jaar lang
gedaan!
Groet, (juf) Marjolein Driessen
Hierbij willen wij Anne en Marjoleine heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet op de Wilgenstam en
wensen hen heel veel succes in hun nieuwe uitdaging!

Voorstellen nieuwe leerkracht
Hallo, ik ben juf Marja en start na de zomervakantie op de Wilgenlei en ben
samen met juf Asia, juf van groep 8. Ik heb heel veel zin om op de
Wilgenstam te beginnen. Ik heb al heel veel leuke dingen gehoord over de
school. Ik woon ik Pijnacker en zal vaak op de fiets naar school komen. Ik
ben getrouwd en heb 3 kinderen, één dochter en twee zoons. Je komt mij
tegen op maandag en dinsdag. Donderdag ga ik kennismaken met de
kinderen en mag je mij van alles vragen.
Tot gauw!
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Wilgenstam en Fatimaschool, een leuke ontmoeting!
Op woensdag 20 juni heeft de Wilgenstam de leerlingen van de
Fatimaschool van harte welkom geheten.
De leerlingen van de Wilgenstam en de Fatimaschool hadden
samen een kennismakingsochtend.
Volgend schooljaar zullen de groepen 7 en 8 het gebouw en het
schoolplein gaan delen met de Fatimaschool leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8. De ontmoeting met elkaar was ontzettend
gezellig, mede omdat Circus Rotjeknor ook aanwezig was!
Na een optreden van de mensen van het circus, hebben de
leerlingen van de Wilgenstam, de kinderen van de Fatimaschool
rondgeleid. Aansluitend waren er allerlei gezamenlijke activiteiten
georganiseerd. Het was een feestelijke en gezellige ochtend, op
naar een fijn jaar met elkaar.

Vakantierooster/studiedagen 2018-2019 en uitleg
Vakanties
27-08-'18: eerste schooldag
22-10-'18 t/m 26-10-'18: herfstvakantie
21-12-'18 t/m 04-01-'19: kerstvakantie
25-02-'19 t/m 01-03-'19: voorjaarsvakantie
12-04-’19: Koningsspelen, leerlingen in de middag vrij
19-04-'19 t/m 03-05-'19: goede vrijdag en meivakantie
27-05-'19 t/m 31-05-'19: Vrije dagen en Hemelvaart (let op!!!!!!, is een hele week!)
10-06-'19: Tweede Pinksterdag
19-07-’19 t/m 30-08-’19: Zomervakantie
Let op: de vrijdag voor de kerstvakantie is een vrije dag!
Studiedagen
Maandag 17-09-‘18
Maandag 19-11-‘18
Vrijdag 08-02-‘19
Vrijdag 22-02-‘19
Vrijdag 19-07-‘19
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Het vakantierooster en de studiedagen worden samen met de MR goedgekeurd. Hierbij een uitleg over de
vrije dagen en aantal lesuren die uw kind moet krijgen.
Scholen Primair Onderwijs moeten zich houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is minimaal
7.520 uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren (minimaal 940 lesuren per jaar x 8 schooljaren
is 7.520 uur).
Elke dag heeft 5 uur en 30 minuten lestijd. Met alle vrije dagen, studiedagen en vakanties eraf, komen de
leerlingen nu uit op 954 uur. Er zit altijd iets speling in (mocht er onverhoopt een dag uitvallen).
Studiedagen plannen we het liefst aan een weekend, aangezien ouders dat makkelijker kunnen regelen
qua opvang. De reden dat dit maandagen en vrijdagen zijn, is omdat we in het onderwijs vaak met duo
collega’s werken en de studiedagen onder deze duo collega’s eerlijk worden verdeeld.
Alle overige kalenderzaken, als MR vergaderingen, OR vergaderingen, werkweken, schoolreisjes etc.
zullen dit jaar op een mooie kalender worden gedrukt. Deze wordt in het begin van het nieuwe schooljaar
meegegeven. Heel veel activiteiten staan al in de digitale kalender van de Wilgenstam.
Mocht u nog vragen hebben over de studiedagen en vrije dagen, mailt u dan alstublieft naar:
Jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

Kunst, cultuur en Sport op de Wilgenstam
Wat was het weer een leuk leerzaam jaar, waarin de kinderen nieuwe interesses en talenten hebben
kunnen ontdekken en doelstellingen op verschillende manieren hebben mogen behalen.
Voor volgend jaar staat er al weer heel wat op de planning (los van natuurlijk ons dagelijks onderwijs,
waarbij we de kinderen zo breed mogelijk willen helpen ontwikkelen)
Alle groepen zullen een vaste samenwerking hebben met onderstaande externe partner. Zo kunnen
we met elkaar Kunst, Cultuur en Sport nog meer verweven in ons curriculum:
Gr 1 / 2 Het kleuteratelier
Samen met kunstenares Heleen van Zandvoort
Gr 3 Het dansatelier
Samen met dansschool Conny Janssen
Gr 4/5 “Stel je voor”
Een mix van beeldende kunst en theater, samen met Villa Zebra en Maas
Gr 6 Meer dan voetbal
Sport en gezondheid samen met Excelsior Rotterdam
Gr 6/7/8 Lego League / Programmeren
Wetenschap en Techniek samen met stichting Doenk
Gr 7/8 Cultureel erfgoed
Samen met kunstenaar Wolf Brinkman en een nog niet te verklappen museum
Daarnaast zullen we weer geregeld meedoen aan eenmalige activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan
zijn het Filmfestival, Kunstfestival Schiebroek, Onderwijs Festival, verschillende uitjes naar
voorstellingen en musea etc.
En dan hebben we het naschoolse programma nog! Dat gaat een beetje veranderen. Het jaar zal
verdeeld worden in 4 inschrijfblokken. We krijgen bovendien een continurooster en dat betekent
dat de kinderen langer vrij zijn in de middag. Leren is leuk en talent mag ontdekt worden! Daarom wil
de Wilgenstam haar aanbod verbreden! Onze ambitie is te groeien van ca. 20 naschoolse workshops
naar 60 stuks per schooljaar. Ook kleuters krijgen vanaf nu een aanbod. Meedoen is vrijwillig en
bovendien gratis, wat past bij onze visie waarin Kunst, Cultuur en Sport voor iedereen even
toegankelijk moet zijn. Meer informatie volgt na de zomer!

Update Wilgenstam app
Met de onthulling van het nieuwe van de school heeft ook de app en website een nieuw uiterlijk.
In de App Store en Google Play is een update beschikbaar. Download deze, mocht je dat nog niet gedaan
hebben. De onderdelen zoals nieuws, ziekmelden, kalender en rapportgesprekken planner zijn hetzelfde,
maar bij ‘groepen’ is er iets veranderd. Ouders moeten nu inloggen. Dit doen ze door een inlog aan te
vragen. Als alles ingevuld is, kun je bij ‘groepen’ de groepsberichten lezen en is ook de ‘persoonlijke inbox’
beschikbaar.
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Mobiele Airco
Op de Wilgenlei is ons gebouw verouderd en is het in de zomer erg
warm! Een ouder kwam met de vraag of we niet een paar mobiele
airco’s hebben. Helaas hebben wij deze niet en kunnen wij dit ook niet
betalen. Nu weet je het maar nooit, dus de vraag is of u wellicht thuis
nog iets heeft staan wat u niet gebruikt. We zouden het zeer op prijs
stellen als we die dan mogen lenen!

Chromebooks
Vanaf volgend schooljaar zal er in de groepen 5 t/m 8 met chromebooks worden gewerkt. De kinderen
kunnen er toetsen op maken. Ze kunnen er verrijking, verdieping
en extra oefeningen op krijgen. Ook kunnen de kinderen
Nieuwsbegrip erop maken, aan werkstukken werken en pluswerk er
op doen. Elk kind heeft zijn eigen inlog en op deze manier kan de
meester of juf werk klaar zetten wat specifiek voor die leerling is.
We hebben er lang op gewacht en kunnen niet wachten om ze in
de klas te gaan gebruiken!

Jeugd Vakantiepaspoort

Bijna is het weer zover, dan ontvangen alle kinderen van de Wilgenstam weer het Jeugd Vakantiepaspoort.
Met dit paspoort kunnen de kinderen de hele zomer allerlei leuke dingen doen in en om Rotterdam. Ze
krijgen bij maar liefst 144 bestemmingen gratis toegang of korting. Het Jeugd Vakantiepaspoort is dit jaar
weer helemaal nieuw, dus neem vooral een kijkje op de website, die vanaf 2 juli live gaat
(https://jeugdvakantiepaspoort.nl/). Uiterlijk 6 juli worden de paspoorten op alle scholen afgeleverd; ze zijn
geldig van 14 juli tot en met 26 augustus 2018.
Veel plezier alvast!
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Wetenschap en Techniek
Voor het derde jaar gaat de Wilgenstam samenwerken met de Maak-o-theek. De Maak-o-theek levert de
alles-in-één oplossing voor wetenschap en techniek in de klas. We halen met de boxen van de Maak-otheek alles in huis wat je nodig hebt om gemakkelijk en met gedegen begeleiding eigentijdse
technieklessen te geven. Juf Ruth geeft deze lessen en, na een pilotjaar met de groepen 6,7 en 8, zal Juf
Ruth volgend jaar ook de groepen 4 en 5 les gaan geven. We zien de kinderen genieten van deze lessen.
Vanaf 2020 moeten alle leerlingen op de basisschool iets doen met wetenschap en techniek, de reden
hiervoor is dat de regering zo hoopt dat meer jongeren enthousiast worden over een technische studie.
Nou op de Wilgenstam zijn we goed op weg!

Ouderbijdrage, heel belangrijk!!!!!!
We zijn bijna aan het einde van het schooljaar en kunnen terugkijken op weer een jaar met leuke
activiteiten. Geslaagde schoolreizen naar de Kievit en Stellendam, feestelijke Koningsspelen en iets langer
terug paasontbijt, voorleesontbijt, sinterklaasviering en schaatsen. Dit zijn allemaal activiteiten die niet door
de school worden betaald, maar uit de ouderbijdragen die de Ouderraad ontvangt. Helaas zien we dit jaar
een forse achteruitgang in deze inkomsten; slechts voor 6 op de 10 kinderen is de ouderbijdrage voor dit
schooljaar voldaan! Dat zou kunnen betekenen dat we de komende jaren activiteiten moeten schrappen en
dat zou toch erg zonde zijn. Vandaar nogmaals de oproep om, als u dit nog niet heeft gedaan, EUR 40,(meer of minder mag ook) over te maken op rekeningnummer NL49INGB0003688533 t.n.v. Vereniging
Ouderraad OBS De Wilgenstam. Vermeld hierbij s.v.p. de naam en groep van uw kind. Bij voorbaat
bedankt namens de Ouderraad.
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Op pad met groep 3
Het is dinsdagochtend en de kinderen zitten in de klas. Een muziekfragment van de Pink Panter klinkt door
het lokaal en twee juffen (stagiaires) komen als onderzoekers door de klas. De kinderen worden
enthousiast. 'We gaan vandaag op onderzoek uit', roept één van de kinderen.
De kinderen krijgen de vraag: 'Wat zien we allemaal op onze Peppelweg?'
Even kijken we terug op vroeger en nu. Wat zijn de verschillen? Na wat
uitleg over de dag, gaan we op pad.
Tijdens ons avontuur, maken de kinderen opdrachten die gerelateerd zijn
aan de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en
drama. We kijken om ons heen en zien, horen, ruiken, proeven en ervaren
veel! Bij drie winkels nemen we de tijd om nog meer te leren.
Bij Verhage gingen we het hebben over van aardappel tot friet op je bord.
Hierin is een klein stukje geschiedenis verwerkt. De kinderen mogen
achter de balie en krijgen een uitleg over de apparaten en mogen een
kijkje nemen in de koelcel.
Bij Bloemsierkunst Sjerp ging
het over bloemen en planten uit
de winkel. De winkelier liet de
kinderen kennis maken met een
vleesetende plant en vertelde
over de verschillende soorten
bloemen en planten. Wat het
verschil is tussen de Roos en de Gerbera? Eén van de vragen
was: ‘Is de Tulp een Nederlandse bloem of komt hij ergens anders
vandaag?’
Bij Blok’s Paperwork ging het over de geschiedenis van meneer
Blok en het ophalen van papier. De spullen van de mensen uit de
buurt. De goede doelen die gesteund worden.
En als klap op de vuurpijl krijgen de kinderen bij Verhage iets
lekkers.
In de middag kijken we
terug op de ochtend. Welke
mensen zagen we op de
Peppelweg? Wat voor
beroepen hebben we gezien? En hoe heette die meneer ook alweer
die begon met papier ophalen voor goede doelen? Waar komt de tulp
vandaan?
We spelen met elkaar een scène uit de Peppelweg na. Elk groepje
had een attribuut meegenomen van Blok’s Paperwork. Dit gebruikten
de leerlingen voor de toneelstukjes waarbij ze per groepje een
gebeurtenis naspeelde uit één van de winkels van de Peppelweg.
De kinderen lopen niet voor het eerst over de Peppelweg, maar hebben deze dag op een andere manier
gekeken naar deze straat. Wil je weten hoe? En wat ze zagen. Vraag het ze, deze onderzoekers hebben
daar vast antwoord op!
Groetjes,
Mitsy en Deborah, Stagiaires in groep 3a/3b
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Continurooster
Nog even voor de zekerheid de nieuwe tijden voor volgend jaar
Meidoornsingel (groepen 1 t/m 6)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8:45 uur - 14:45 uur
Woensdag
8:45 uur - 12:15 uur
Wilgenlei (groepen 7 en 8)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8:30 uur - 14:30 uur
Woensdag
8:30 uur - 12:00 uur
De leerkrachten zijn nog druk bezig met het rooster voor buitenspelen en lunchen. De gymtijden zullen de
eerste week in het nieuwe schooljaar ook bekend zijn.

Suikerfeest in alle groepen
Op dinsdag 19 juni is Naima (de juf van IGO), in de klassen geweest en heeft hier iets verteld over
Ramadan en het Suikerfeest. De kinderen hebben ook veel vragen gesteld en heerlijk genoten van de
lekkernijen die door de ouders van de Wilgenstam waren gemaakt. Ontzettend veel dank hiervoor! Ik denk
dat menig leerkracht hiervoor op kookles zou gaan.

Gevonden voorwerpen
Bij de receptie op de Meidoornsingel en in de gang van de Wilgenlei, zullen de komende week alle
gevonden voorwerpen liggen. Misschien mist u nog een broodtrommel of een trui, kom dan alstublieft even
kijken! Op de laatste dag van dit schooljaar zullen alle overgebleven spullen/kleding aan een goed doel
worden gegeven.

Tips voor leerlingen om te lezen deze vakantie:
De VakantieBieb-app met dit jaar ook wat enorm recente titels. Vanaf 1 juli
eenvoudig te downloaden in de App Store en Google Play Store. Zie dit filmpje
voor een instructie in beeld:
https://www.youtube.com/watch?v=fw70nLbtl0M&amp;feature=youtu.be
Hier vind je de titellijst:
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/titels_vakantiebieb_2018.pdf

Leuk extraatje: De kinderen maken kans op een iPad mini. Ze kunnen meedoen door te laten weten wat
hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Kijk voor meer informatie en de spelvoorwaarden
op www.vakantiebieb.nl. Ook vind je hier antwoorden op veel gestelde vragen.
Lees met andermans ogen: https://leesmetandermansogen.nl/
Om kinderen eens te laten lopen in de schoenen van iemand met een ander geloof, iemand van een ander
gender, iemand met een psychische aandoening, een andere etnische achtergrond etc. etc.
Een leestiplijst op de site: https://leesmetandermansogen.nl/leestips/?filter=kinderboeken .
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Bewegen en rekenen voor groep 7 en 8

Voor de laatste week van de zomervakantie heeft 'Goed Gerekend!' een mooie invulling. 'Goed gerekend'
is gespecialiseerd in rekentrainingen & -bijles voor kinderen in het basisonderwijs.
In de week van 20 augustus tot en met 24 augustus organiseren Goed Gerekend! en Sportschool010 een
leuke Beweeg- en Rekenweek. Kinderen die nu in groep 6, 7 en 8 zitten, kunnen zich hiervoor inschrijven.
Op een leuke manier wordt het rekenen met sport, spel en activiteiten gecombineerd.

Kleuterfeest
Donderdag 5 juli vieren we dat onze oudste kleuters naar groep 3 gaan. Ouders zijn uitgenodigd voor een
feestelijk afscheid op het plein tussen 14:30u en 15:30u.

Het team wenst de leerlingen en de ouders/verzorgers een hele fijne vakantie toe!
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