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Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de
Wilgenstam:
Javill Bautisma, Joanne Eduarda, Jana Soula, Neserin Boevée, Tijs
Verhagen, Mohammed Zaroual, Resa Batist en Faas Nijs
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een hele
fijne tijd op de Wilgenstam!

Verdrietig nieuws
Op donderdag 30 mei heeft de Wilgenstam het verdrietige nieuws
gekregen dat Mijke, de moeder van Thijs (5b) en Janna (3b), en
OR lid, in het bijzijn van haar man, kinderen
en familie is overleden.
Wij zullen hier op school zeker ook bij stil
staan. Vanaf maandagmiddag 3 juni zal er bij
de ingang van de Meidoornsingel, binnen,
een tafel komen te staan met haar foto. Ook
zal er een boek liggen waar u iets in kan
schrijven naar de familie of aan Mijke zelf. Dit
boek zullen wij op een later tijdstip aan de
familie geven.
Donderdag 6 juni zal het afscheid van Mijke
zijn. Dit is alleen voor genodigden. Wel leek
het ons mooi gebaar, als u dit wilt,
donderdagochtend een veldbloem mee naar school te nemen,
zodat wij deze mee kunnen nemen naar het afscheid van Mijke.
Misschien wilt u hier een boodschap aan bevestigen…dat is geheel
aan uzelf.
In de groepen zullen wij ook stilstaan bij dit verlies en kijken wij wat
de kinderen nodig hebben.
Wij als school, leerkrachten, kinderen en ouders willen hen sterkte
toewensen in deze moeilijke periode.

Stukje bij KCR vertelt
Waarom ieder kind groeit door makersonderwijs.
Het is een hardnekkig misverstand: praktisch onderwijs is voor
leerlingen met een laag opleidingsniveau en theoretisch onderwijs
staat gelijk aan een hoog opleidingsniveau. Dit misverstand zorgde
er zelfs voor dat aan de Klusklas van basisschool de Wilgenstam in
Rotterdam na een paar jaar een einde kwam. Zonde, zegt de
school, want zij ervoeren met hun Klusklas dat ieder kind groeit
door te maken.
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Lees verder op: https://kc-r.nl/kcr-vertelt/waarom-ieder-kind-groeit-door-makersonderwijs/

Avondvierdaagse was een feestje
De avondvierdaagse 2019 was weer een groot succes. Er deden weer veel kinderen van de Wilgenstam
mee en wat hadden we het weer mee! Ook hadden we dit jaar weer ouders die kwamen helpen bij de
koffie/thee en limonadekraam. Ontzettend fijn dat jullie konden helpen, zonder jullie geen overheerlijke
versnaperingen langs de route! En Ellis en Sander (OR leden), enorm bedankt voor de organisatie!

Geen koffie ochtend maar een thema avond
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Gezien het succes van de vorige thema avond hebben we besloten om de koffie ochtend van 6 juni niet
door te laten gaan. Er zal de komende maand een thema avond worden gehouden over media opvoeding
en social media. De exacte datum zal nog volgen!

Lotte en het goede doel: de dierenbescherming
Op koningsdag stond Lotte uit groep 7b op de vrijmarkt, koekjes en zelfgemaakte armbandjes te verkopen.
Maar het geld ging niet naar Lotte zelf, nee het ging naar de dierenbescherming. Wat een goed doel en wat
een goed idee. Super Lotte!!
Met de leerlingraad zijn we ook bezig om voor volgend jaar een goed doel te steunen. Heeft u goede
ideeën, mail het dan naar directie@wilgenstam.nl

Kronkelwilgen
De kronkelwilgen zijn gelukkig weer onder handen genomen door Jack Berkhout, de vader van Jaap en
Vera. Zo fijn dat we dit soort vaders met dit beroep op school hebben! Bedankt Jack, het ziet er weer super
uit.

Jeugd Vakantiepaspoort
De zomer komt eraan en er is weer van alles te doen in Rotterdam en omstreken! Hieronder een bericht
over het Jeugd Vakantiepaspoort, het boekje waarmee je grenzeloos kunt gaan genieten ;-))
Het Jeugd Vakantiepaspoort komt er weer aan! Hiermee kunnen kinderen de hele zomer plezier maken in
en om Rotterdam. Er staan dit jaar maar liefst 158 bestemmingen in het paspoort, waar kids gratis entree
of korting krijgen. Reismaatjes Kapitein Quak, Luie Aart, Paulien Pauw, Coach Hamer, Tex Teckel, Eikeltje
Eekhoorn en Chef Grrrom staan bovendien weer te springen om samen leuke dingen te doen.
Naast alle toffe uitjes in het paspoort is er ook weer een superprijs te winnen: een weekend Efteling voor
zes personen! Op jeugdvakantiepaspoort.nl staat precies hoe kinderen kans kunnen maken op deze prijs.
De website gaat op 8 juli live; dan vind je hier ook alle bestemmingen.
Het Jeugd Vakantiepaspoort is dit jaar geldig van 20 juli tot en met 1 september. De paspoorten worden in
de week van 8 juli verspreid op alle basisscholen. Je kunt dus gaan aftellen!
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Studio Maia
Vanuit de wijk ontvingen wij een leuk bericht:
Elke vrijdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur komen vrouwen uit
wijk bij elkaar in het Huis van de wijk Schiehoven. We starten
iedere ochtend met een ontbijt dat wordt verzorgd door DOCK.
Daarna gaan we op een laagdrempelige manier het gesprek
elkaar aan. Dit kan over van alles gaan. Over waar we, als
vrouw, nou zoal tegenaan lopen van dag tot dag. Bijvoorbeeld
het gebied van vriendschappen, relaties, de buurt of
opvoeding. Daarnaast hebben we het over de dingen die ons
juist kracht geven.
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Aan de hand van de verhalen pakken we er soms kleine
scenes uit om na te spelen. Hierbij gaan we op zoek naar de
onderliggende emoties en vragen die aan de situatie ten
grondslag liggen. Niets hoeft, maar bijna alles kan. Meedoen
het uitbeelden is niet verplicht. Eerst de kat uit de boom kijken,
alleen luisteren is ook prima.
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Werkweek groepen 5
De groepen 5 kijken terug op een fantastische
werkweek. Het weer was ondanks de
verwachtingen heerlijk en de kinderen waren
energiek, lief en enthousiast, op het terrein was
van alles te doen en het programma was erg leuk.
Hierbij een kleine sfeer impressie:
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