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Data april:
- 5 juni: schoolreis groep 1 en 2
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- 19 juni: Suikerfeest in de
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De formatie voor volgend jaar is bijna
klaar. Er zal binnenkort een extra brief
worden verstuurd met de
groepsindelingen en de formatie.
Heeft u vragen? Mail naar:
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de
Wilgenstam: Anass Bachiri, Divany Horst en Saar Verweij.
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) een hele
fijne tijd op de Wilgenstam!

Wilgenstam en Fatimaschool tijdelijk samen op de
Wilgenlei
In schooljaar 2018/2019 zullen leerlingen van groep 7 en 8 van de
Wilgenstam én de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de
Fatimaschool gebruik maken van de Wilgenlei. De Fatimaschool
krijgt een nieuw gebouw op de plek van larikslaan 190 en heeft
daarom tijdelijk ander onderdak nodig. In het schoolgebouw aan de
Wilgenlei zijn momenteel enkele lokalen niet bezet. Vandaar deze
tijdelijke oplossing, waar beide scholen zich in kunnen vinden.
De aanstaande groepen 6 van de Wilgenstam zullen volgend
schooljaar alvast aan de Meidoornsingel zitten. Het jaar hierop
zullen alle groepen van de Wilgenstam aan de Meidoornsingel
zitten. Dit omdat de gemeente Rotterdam andere doeleinden heeft
voor het gebouw aan de Wilgenlei. Hoe we dit verder vorm gaan
geven, gaan we volgend jaar communiceren.
Omdat de leraren en leerlingen van de Fatimaschool en de
Wilgenstam elkaar volgend schooljaar dagelijks tegenkomen, gaan
we van tevoren met elkaar kennismaken. Op woensdag 20 juni van
9:00 uur tot 11:00 uur is er in de ochtend op de Wilgenlei een leuke
kennismakingsactiviteit voor de leerlingen gepland.
Ouders van deze groepen zijn ook apart geïnformeerd.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de
Fatimaschool er met elkaar een fijn schooljaar van maken!

Avondvierdaagse
Ook dit jaar was de Wilgenstam goed vertegenwoordigd op de
avondvierdaagse. Ongeveer 130 leerlingen liepen mee. Alle
kinderen hadden dit jaar een mooie rode polo aan met het nieuwe
logo erop!
Bedankt aan alle ouders en aan de OR die weer hebben gezorgd
voor de organisatie, de hapjes en de nodige drankjes. Volgend jaar
weer!!
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Nieuw logo
Wat zijn we trots op ons nieuwe logo. Het laat zien dat we een school zijn met verschillende talenten en
diversiteit. Maar ook dat we veel aan kunst & cultuur en wetenschap & techniek doen. We zijn modern, fris
en als je goed kijkt zit er ook een hart om de boom. Waarmee we willen aangeven dat de Wilgenstam een
school is waar we op elkaar letten en voor elkaar zorgen!

Soldaat in de klas
In de groepen 7, was 25 mei een soldaat (de heer Verweij) in de klas. Hij
vertelde over van alles en de leerlingen hadden vooraf ook allemaal vragen
voorbereid. In elke klas is de heer Verweij een uur geweest, maar dit was nog te
kort volgens veel kinderen.
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Vervanging in groep 7 en 8
Na de meivakantie hebben we twee collega’s erbij gekregen op de Wilgenstam. Juf Deisha vervangt juf
Pemmy tot aan de grote vakantie en meester Daniel zal op maandag in groep 8, juf Anne vervangen.

Kanjertrainingen in de klas
Donderdag 31 mei was een trainer van de kanjertraining bij ons op school, om in de groepen 1/2 , 5 en 8
kanjertraining te geven!
Voor de leerkrachten, die nog vol deze methode aan het leren zijn, was het heel leuk om te zien, maar ook
voor de ouders was het een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe de kanjertraining in de groep wordt
gegeven. Volgend schooljaar zullen er meerdere momenten zijn waarop u in de groep kan komen kijken,
de kanjertraining wordt dan gewoon door de leerkracht zelf gegeven.
De trainster van 31 mei gaf de volgende dingen aan de school terug:
-

De basis van de Kanjertraining (petten, posters, taal) zit er heel goed in bij de kinderen.
Bij de "smileyposter oefening" geven bijna alle kinderen, tot alle kinderen, aan: "Wij willen te
vertrouwen zijn."
Het oefenen van grenzen aangeven gaat bij veel kinderen al prima. Een aantal heeft de neiging om
in discussie te gaan.
Er is veel vertrouwen van de kinderen in de leerkrachten. Ze durven heel eerlijk hun mening te
geven, en complimenten uit te delen.

Daarnaast hebben we weer veel tips gekregen in hoe we onze lessen nog kunnen aanscherpen.

Fietsen parkeren op het plein bij de kleuters
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kinderen erop te wijzen dat fietsen worden geparkeerd in de
fietsenstalling op het schoolplein (bij de kleuters). Vaak worden de fietsen geparkeerd voor bij de ingang,
maar deze fietsenstalling is alleen bedoeld voor ouders die hun kinderen komen brengen.
Ook willen we graag nog even zeggen dat fietsen op het plein verboden is. Ook als er zusjes en broertjes
worden opgehaald bij het kleuterplein, laat dan de fiets alstublieft buiten het hek staan.
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Continurooster
Conclusie van de stemming is dat optie 3B de meeste stemmen heeft gekregen. Het continurooster, 4
gelijke dagen en woensdagmiddag vrij. De MR heeft hiervoor haar instemming verleend op dinsdag 15 mei
2018, zodat na de grote vakantie dit rooster wordt ingevoerd.
Nieuwe lesrooster per 27 augustus 2018
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
Op welke tijden er geluncht gaat worden en op welke tijden er buiten gespeeld gaat worden, zal op een
later moment bekend worden gemaakt. De leerkrachten maken hier gezamenlijk een rooster voor.
Als het goed is heeft u allen de brief over het continurooster gekregen. Hier stonden ook praktische zaken
in genoemd. Mocht u de brief niet hebben gekregen, kunt u deze bij Nel op de Meidoornsingel ook krijgen.

Suikerfeest in de groepen
Op dinsdag 19 juni willen we als school graag even stil staan bij het Suikerfeest. De juf van Islamitische les
zal in alle groepen iets uit komen leggen over de Ramadan en het Suikerfeest.
Mocht u het Suikerfeest gevierd hebben en nog wat lekkernijen over hebben, wilt u dit lekkers dan mee
naar school nemen en in de lerarenkamer zetten van zowel de Wilgenlei als de Meidoornsingel..
De Islamitische juf zal dit vervolgens in alle groepen uitdelen.

Parkeren
Bij de hoofdingang gaat het parkeren gelukkig al een stuk beter. De kiss and ride parkeerplaatsen worden
gebruikt en we zien steeds minder auto’s dubbel geparkeerd. Heel fijn!
Maar…….. nu is het zo dat aan de andere kant van het schoolgebouw, bij de kleuteringang, er veel dubbel
geparkeerd wordt. Zou u daar ook uw auto willen parkeren in de parkeervakken, aangezien er anders hier
ongelukken gebeuren. Het gaat om de veiligheid van alle leerlingen bij ons op school. Alvast bedankt voor
uw medewerking!!
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