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Welkom 
In de grote vakantie zijn er veel kinderen die 4 worden, zij 
zullen starten na de vakantie. In de nieuwsbrief van 
september zullen wij deze kinderen welkom heten! 
 

4de kleuterklas 1/2 
Yess! Vanaf de start van het nieuwe schooljaar kunnen wij als 
Wilgenstam een nieuwe kleuterklas starten. Dit doen we 
omdat we de grootte in de kleuterklassen willen beperken, 
zodat elk kind de aandacht krijgt die hij of zij verdient en nodig 
heeft. Bij 3 kleutergroepen waren we met 27 leerlingen per 
groep begonnen, wij ambiëren kleinere groepen bij de 
kleuters. 
Dit brengt helaas wel met zich mee dat we de 3 huidige 
kleutergroepen en de 0-groep moeten verdelen over 4 nieuwe 
groepen. Hierbij kijken we naar allerlei verhoudingen: 
jongen/meisje, oudste/jongste kleuters, 
vriendjes/vriendinnetjes etc. We gaan zo veel mogelijk uit van 
de huidige groepen. 
De ouders van de groepen 1 en 2 krijgen maandag een aparte 
brief mee met de verdeling. 
  

Verdeling groepen 3 en 4 
Volgend schooljaar zal de Wilgenstam één groep 3, één 
(combinatie)groep 3/4 en één groep 4 starten. Dit heeft de 
volgende redenen: 

• We hebben nog een vacature voor 2 dagen in de 
middenbouw. Ondanks vele sollicitaties hebben we niet de 
kwaliteit kunnen vinden die wij zochten. 

• De kinderen die nog een beetje moeite hebben met de 
stof van groep 3, krijgen op deze manier de mogelijkheid om 
nog herhaling van de stof te krijgen. Wat kinderen sterkt in 
hun vervolgjaren. 

• De huidige groepen 3 zijn qua samenstelling uit 
evenwicht (hier had sowieso naar gekeken moeten worden) 

• Er zijn 68 kinderen samen in deze groepen, wat 
betekent dat de groepen nog steeds vrij klein zijn qua aantal.  
 
Ook de ouders van deze groep 3, 3/4 en 4 worden maandag 
per brief apart geïnformeerd. 
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Data in juli 2019 

- Dinsdag 9 juli: wenmoment bij nieuwe 
groep 

- Maandag 15 juli: afscheid groep 8a 
- Dinsdag 16 juli: afscheid groep 8b 
- Woensdag 17 juli: afscheid oudste 

kleuters 
- Donderdag 18 juli: laatste schooldag 
- Vrijdag 19 juli: studiedag, leerlingen 

zijn vrij 
 

Start eerste schooldag: maandag 2 
september 2019 

Heeft u vragen? Mail naar: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
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Formatie 
Singel: 
Groep 1/2 A: Juf Ingrid van Herwijnen (ma-di-wo) en juf Judith de Koeijer (do-vr) 
Groep 1/2 B: Juf Sylvia Ouwendijk (ma-di) en juf Esther Valk (wo-do-vr) 
Groep 1/2 C: juf Ruth Bos (ma) en meester Jasper Hoekstra (di-wo-do-vr) 
Groep 1/2 D: juf Judith Swinkels (ma-di-vr) en juf Ruth Bos (wo-do) 
 
Groep 3 A Juf Lisette van der Helm (ma-di-vr) en juf Els van der Lugt (wo-do) 
Groep 3/4 Juf Sultan Yurdakul  
Groep 4 A Juf Jacqueline Moerman (ma-di-wo) en juf Stephany Suijker (do-vr) 
Groep 5 A Juf Anja Bik (di-do-vr) en juf Jamie van der Slot (ma-wo) 
Groep 5 B Juf Amanda Vermeer 
Groep 6 A Juf Dominique Meijer 
Groep 6 B Juf Sylvia Vis 
 
Wilgenlei: 
Groep 7 A Meester Patrick van Peer  
Groep 7 B Juf Esther van Drunen (ma-di-wo) en juf Pemmy Bouwhuis (do-vr)  
Groep 8 A Juf Marja Amsterdam (ma-di) en juf Asia Alladien (wo-do-vr) 
Groep 8 B Juf Sonja van der Klugt (ma-wo-do-vr) en juf Jamie van der Slot (di) 
 
Overige inzet: 
Jeanine Barneveld: Directeur (ma-di-do-vr) 
Cindy Metz: ondersteuning directie (wo) 
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) 
Jasper Hoekstra: ICT (ma) 
Yvonne Schefers: Onderwijs ondersteuner (ma-di-do-vr) 
Rachel Graydon: Engels (ma-di-vr) 
Mariska de Waay: Muziek en koor (do) 
Remy Snel: Gymnastiek (ma-di-vr) 
Ruth Bos: Wetenschap en techniek (di) 
Stephany: Plusklas(ma-di) 
 

Vakantierooster/studiedagen 2019-2010  
Vakanties 
02-09-'19: eerste schooldag 
21-10-'19 t/m 25-10-'19: herfstvakantie 
23-12-'19 t/m 03-01-'20: kerstvakantie 
24-02-'20 t/m 28-02-'20: voorjaarsvakantie 
10-04-’20: Goede vrijdag 
13-04-’20: Tweede paasdag 
24-04-’20: Koningsspelen, leerlingen in de middag vrij 
27-04-'20 t/m 08-05-'20: meivakantie 
21-05-’20 t/m 22-05-’20 Hemelvaart en aansluitend vrije dag 
01-06-'20 t/m 05-06-'20: Vrije dagen en Pinksteren (let op!!!!!!, is een hele week!) 
20-07-’20 t/m 28-08-’20: Zomervakantie 
  
Studiedagen 
Vrijdag 4 oktober 2019 
Vrijdag 22 november 2019 
Vrijdag 21 februari 2020 
Vrijdag 17 juli 2020 
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Alvast in de agenda 
Schoolfotograaf: 17 en 18 september 2019 
Werkweek groep 5 Baarn: 20-04-’20 t/m 22-04-‘20 
Werkweek groep 6 Ossendrecht: 15-04-’20 t/m 17-04-‘20 
Werkweek groep 7 Austerlitz: 06-04-’20 t/m 08-04-‘20 
Werkweek groep 8 Heino: 15-06-’20 t/m 17-06-‘20 
  
Het vakantierooster en de studiedagen zijn samen met de MR goedgekeurd. 
Mocht u nog vragen hebben over de studiedagen en vrije dagen, mailt u dan alstublieft naar: 
Jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
 

Afscheid Juf Martine 
Beste ouders en kinderen van de Wilgenstam,  
Afgelopen schooljaar ben ik met heel veel plezier juf geweest van groep 4b en 8a. Langs deze weg wil ik 
jullie meedelen dat ik na dit huidige schooljaar niet meer werkzaam zal zijn op de Wilgenstam.  
Een baan als recruiter bij een detacheringsbureau in communicatie en HR is op mijn pad gekomen en ik 
heb besloten deze geheel nieuwe uitdaging aan te gaan. Met gemengde gevoelens zal ik afscheid nemen 
van mijn beroep als juf. Tien jaar heb ik mogen genieten van alle kinderen in mijn klassen en ik kijk er met 
zeer veel plezier en vreugde op terug!  
Ik heb de Wilgenstam ervaren als een school met een hele warme sfeer en gewerkt in een team die de 
school samen draagt en zich voor 100% inzet voor ieder kind!   
Ik wens iedereen een hele fijne 'schoolcarrière' en een heerlijke vakantie toe! 
Groet, Juf Martine  

 

Voorstellen nieuwe collega’s 
 
Hallo! Ik ben Esther van Drunen en ik mocht de afgelopen twee jaar al 
stage lopen op de Wilgenstam.  
Inmiddels heb ik het vierde jaar van de pabo afgerond en verwacht in 
september mijn diploma in ontvangst te nemen. Volgend jaar sta ik drie 
dagen per week voor groep 7 en ik heb zin om eindelijk aan de slag te 
gaan! 
 

 

 
 
 
Beste ouders, 
Mijn naam is Judith de Koeijer en komend schooljaar ben ik werkzaam op de 
Wilgenstam. 
In deze nieuwsbrief zal ik alvast kort iets over mezelf vertellen. Ik ben 
getrouwd met Philip en samen hebben wij een dochter en drie zonen in de 
leeftijd van 9 tot 15 jaar. In mijn vrije tijd doe ik aan ballet en loop ik graag 
een rondje hard. Ook bak ik graag taarten en kun je mij aantreffen met een 
boek op de bank. Zeeland is onze favoriete vakantiebestemming en de 
provincie waar ik geboren ben. Ik hoop u in het komend schooljaar 
persoonlijk te ontmoeten en voor nu wens ik iedereen een hele mooie zomer 

toe! 
 
 
Mijn naam is Judith Olive. Ik ben getrouwd met Simon en samen hebben we twee 
zoons en twee dochters van 10, 8, 5 en 2 jaar oud.  
Een paar jaar geleden ben ik mijn droom achterna gegaan; werken in het onderwijs. 
Om dat te kunnen doen ben ik de Pabo-deeltijd gaan volgen en kan nu met trots 
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zeggen dat ik die ga afronden. Komend jaar zal ik op maandag, dinsdag en vrijdag in groep 1/2 te vinden 
zijn. Ik heb er onwijs veel zin in!   
Met vriendelijke groet, 
Judith Olive 
 

Themaweek Geluk 
Themaweek levensbeschouwing van maandag 8 t/m vrijdag 12 juli 2019 op OBS De Wilgenstam 
 
In de week van 8 t/m 12 juli vindt er door de gehele school een themaweek plaats. Het thema voor die 
week is “Geluk”.  
 
Op maandag 8 juli om 08.30 uur vindt de feestelijke opening plaats op het grote plein op de 
Meidoornsingel. U bent hierbij natuurlijk van harte welkom. ‘Als ze maar gelukkig worden…’, denk je vaak 
als ouder/verzorger. Je gunt je kind alle geluk van de wereld. Om hierbij stil te staan heeft een aantal 
teamleden de koppen bij elkaar gestoken om in de themaweek levensbeschouwing het onderwerp geluk 
centraal te stellen. 
 
Gedurende deze week wordt aan de hand van het boek “Geluk voor kinderen” van Leo Bormans in alle 
groepen gewerkt aan dit thema. De vragen die hierbij o.a. gebruikt gaan worden zijn: “Wat is geluk voor 
jou?” en “Kun je altijd gelukkig zijn”? Op creatieve en filosofische wijze wordt in de groepen gewerkt aan dit 
thema. De groepen werken in de week groepsdoorbroken. Ieder kind maakt op eigen wijze een 
geluksvogel met daarbij een persoonlijke boodschap van hoe dit kind geluk ervaart.  
 
Ook u als ouder/verzorger kunt uw eigen geluksvogel op onze school maken. Bij de bomen ligt uw 
geluksvogel met de benodigde materialen klaar. Wij hopen op uw deelname!  
 
Hartelijk groet namens het team themaweek levensbeschouwing  
 

Excelsior en ‘scoren voor gezondheid’ 
Op de vrijdag voor het pinksterweekend organiseerde Excelsior het evenement ‘scoren voor gezondheid’ 
op het sportcomplex van sportclub Excelsior. Als officiële Excelsior school was de Wilgenstam natuurlijk 
ook van de partij. De kinderen uit groep 6 sprongen op luchtkussens, liepen een estafette en speelden 
stoeprand. De activiteiten zorgen voor vermaak bij de kids en bij de begeleiding die, naast de werknemers 
van Excelsior en de juffen, meesters en ouders van de kinderen, bestond uit de werknemers van Buurtlap, 
Thuis Op Straat Rotterdam en de Mazars Foundation. Ook kregen we een heerlijke lunch! Het was een 
fantastische extra sportdag! 
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Musical optreden 
De kinderen van het Wilgenstam-musicalkoor speelden het verhaal agu, wat leeuw betekent. Prachtig 
aangekleed, zongen en speelden de kinderen over stropers en bedreigde dieren. In Blijdorp en in Nigeria 
was er van alles te zien en te beleven. Wat zijn er toch ontzettend veel kinderen met talent op de 
Wilgenstam! Het publiek heeft ook weer kunnen genieten. 

 
 

Bezoek van de kleuters aan de bioscoop 

Vrijdag 7 juni zijn alle kleuters naar het kleuter filmfestival geweest. Het was zeer geslaagd! 
Op het International Film Festival Rotterdam zijn veel films voor de eerste keer te zien. Je ziet 
vooral onbekende films, uit verre landen, voor jong naar oud en veel beginnend talent. Het festival 
vertoont behalve speelfilms en documentaires ook honderden korte films. De kleuters van 

de Wilgenstam hebben een selectie van 6 korte leerzame films gezien. 

   

 

Groep 8b ging plastic vissen 
Nadat we eerst in de klas les hebben gehad over wat plastic is en waarom het een groot probleem 
is voor het milieu, gingen we 18 juni met de klas plastic uit het water vissen.  
We gingen met de fiets naar de Bergse rechter Rotte kade. Daar kregen we uitleg over wat het 
doel was die dag. Er lagen 3 boten klaar, waarvan er 2 gemaakt waren van plastic flessen en de 
bodem van de boten waren gemaakt van de doppen van de flessen. De klas verdeelde zichzelf in 
3 groepen over de 3 boten.  
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We viste al het afval dat we tegen 
kwamen uit het water met schepnet 
en knijphaak. De groepen gingen 
heel enthousiast aan de slag en de 
meest vreemde voorwerpen werden 
uit het water gevist. Wat de kinderen 
vooral opviel was dat er zoveel 
blikjes in het water lagen. 
Ondertussen zagen we ook heel 
veel watervogels met jonkies en 
zelfs een geelwang waterschildpad.  
Al het afval werd gesorteerd in 
diverse afvalzakken. Na een kleine 2 
uur vissen waren we terug bij de 
aanlegsteiger. We kregen als 
beloning een certificaat uitgereikt die 
een mooi plekje in de klas heeft 
gekregen.  
Omdat het mooi weer was fietsten 
we nog naar de plas voor de lunch. 
Waar Alyesha, Ivan en Joas het 
geleerde direct in de praktijk 
brachten en bezoekers erop wezen 
dat ze het afval in de afvalbak 

moesten gooien. Ook de kinderen die hun boterhammen in een plastic zakje hadden, gooiden dit 
zakje in de afvalbak.  
Het was een hele leuke lesdag!  
 

English at the Wilgenstam 
The children are enthusiastic and keen to learn English. 
We have covered different topics over the last months, 
including clothes, animals, insects and currently summer 
holidays. The children love to be creative, and learn 
English with ease when they are enjoying their work. 
Keep up the good work during the summer holidays, try 
reading in English with Mummy and Daddy, 
watching cbeebies or other children's films in English. 
 

Typecursus 
Veel kinderen maken al gebruik van de gratis typecursus 
via Ambrasoft. Wat is dit fijn om te zien, want blind typen 
kan onze kinderen helpen hun kansen te vergroten in 
hun verdere (school)loopbaan. De meeste kinderen doen 
dit volledig zelfstandig thuis via Ambrasoft. De 
typecursus is vooral bedoeld voor de kinderen van groep 
6, 7 en 8. Er zijn ook zelfs al een paar kinderen van 
groep 5 gestart met de typecursus. Super! 
PS: mocht je even vergeten zijn hoe het moet, vraag het 
dan even aan je juf of meester! 
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Schoolreisje groepen 1/2 en 3/4 
Het waren weer geslaagde dagen voor de kinderen! 
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Les groep 6a reptielen en amfibieën 
Afgelopen donderdag hebben de kinderen uit 6a kennisgemaakt met reptielen en amfibieën. Ook 
mochten zij de dieren aanraken en vasthouden. Dit was heel leuk, maar toch ook best spannend! 

 

 
 

Naschoolse activiteiten 
Wat hebben de leerlingen dit jaar genoten van de naschoolse activiteiten! Er zijn 4 blokken 
geweest en voor iedereen zat er wel iets leuks en uitdagends tussen. Een school met zoveel 
talenten…heel bijzonder! 
Hieronder een kleine compilatie van wat prachtige kunstwerken en op naar een nieuw schooljaar 
met weer een prachtig aanbod! 
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Werkweek groep 8 
De groepen 8 zijn op kamp geweest naar Oosterhout. We hadden heerlijk weer.  De kinderen 
waren gezellig en actief. We hebben veel leuke activiteiten gedaan zoals bowlen, midgetgolfen, 
sporten, estafette, zwemmen en veel spellen in het (donkere) bos.  Op de bonte avond hebben we 
genoten van 3 optredens en een dans battle. Dit was fantastisch! Ook hebben we marshmallows 
geroosterd bij het kampvuur! En natuurlijk hebben de kinderen ook ondeugende dingen gedaan 
zoals stiekem tot heel laat wakker blijven. Zowel de begeleiding en de kinderen hebben genoten 
van dit kamp. We hebben allemaal mooie herinneringen eraan overgehouden! 
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Afscheid oudste kleuters 

 
 

Schoolzwemmen op de Wilgenstam 
Wat zijn er dit jaar weer veel zwemdiploma’s behaald op de Wilgenstam. A, B, C en zwemvaardigheden! 
Quincy en alle anderen, gefeliciteerd!! Ook volgend jaar zullen de kinderen weer in groep 5 en 6 om de 
week gaan schoolzwemmen. 
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Vakantiebieb 
Je vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb! Met deze app neem je 50 E-book overal met je mee. Er 
is van alles wat!! Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, 
Level 13, Game Over van Esther van Lieshout en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is 
een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. Voor 
kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. 
De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. Alvast veel leesplezier! 
 

 
  
 

Natuurtalent in de zomer 
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Gevonden voorwerpen 
Schoenen kwijtgeraakt? Of een mooie jas of tas? Misschien liggen ze wel op de tafel van de gevonden 
voorwerpen! 
Aangezien het bijna vakantie is, roepen we iedereen op om snel nog even een kijkje te komen nemen op . 
de tafel op de Singel, want in de vakantie gaat de gehele inhoud naar een goed doel. 
 

Fijne vakantie toegewenst, namens het hele team van de Wilgenstam! 
   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


