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Belangrijke data
vrijdag 24 februari:
studiedag team; leerlingen
vrij
maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart:
voorjaarsvakantie
Maandag 13 maart:
rapporten
Dinsdag 14 maart:
rapporten
Woensdag 15 maart:
rapporten
Donderdag 16 maart;
rapporten.

Jan Esser overleden.
Hij was een meester in getallen en je kon altijd op
hem rekenen.
Verdrietig maar met mooie en warme herinneringen
hebben wij woensdag 22 februari afscheid genomen
van onze collega.
Jan is meer dan 41 jaar werkzaam geweest voor het
openbaar onderwijs in Rotterdam, waarvan vele jaren
als directielid van openbare basisschool de
Wilgenstam.
Jan verheugde zich op zijn komende pensionering en
had nog veel plannen met familie en kleinkinderen.
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Toch nog onverwacht
Het overlijden kwam toch nog onverwacht. Op 21
november had Jan aan Peter, Jaimy en Suzanne
verteld dat hij alvleesklierkanker had met uitzaaiingen
en dat de prognose van leven beperkt was. Na deze
mededeling is er aandacht geweest voor alle collega’s
op de school. Er is een organisatie ingehuurd om
collega’s te ondersteunen. Veel collega’s vonden het
moeilijk om hun gevoelens met Jan te delen en dat
werd fantastisch opgepakt door deze organisatie.
Vrijdag 17 februari werd Peter Bergen om 7.08 uur op
de hoogte gebracht van het overlijden van Jan. U bent
diezelfde dag geïnformeerd over zijn overlijden.
Maandag 20 februari hebben wij in alle groepen een
kringgesprek gehouden en
hebben de leerkrachten aandacht
besteed aan de dood. Daarna
hebben de kinderen iets tastbaars
gemaakt en konden zij dat, onder
leiding van een leerkracht, gaan
plaatsen in de gedenkhoek. In de
gedenkhoek hebben wij een
“tranenboom” geplaatst waar
kinderen hun “traan” kunnen
hangen.

Verlies, hoe ondersteun je je kind?’
Deze week hebben als school dichtbij ervaren, met
het verlies van Jan Esser, hoe groot de impact van
verlies is. We hebben de kinderen ondersteunt. Met
gesprek en expressie, met het gezamenlijk maken
van de tranenboom. Op de tranen kwam ook verlies
van kinderen zelf naar voren, van een grootouder of
ander familielid. Als ouder zoek je misschien naar
manier hoe je je kind hierbij kan steunen. In de
workshop krijgt u inzicht hoe verlies bij kinderen
werkt. Hoe kinderen pas in latere ontwikkeling verlies
in volle omvang kunnen bevatten. En de kracht van
rituelen om juist kinderen te ondersteunen.
Om u daarin handvat te bieden organiseert de
Wilgenstam een avondworkshop 'Kinderen & verlies:
hoe doen zij dat?'
Datum: donderdag 23 maart 2017 Tijd: 19.00 inloop
19.30-22.00 uur.
Gegeven door Stéphanie Beijnes, rouwverliesdeskundige.
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Aan deze training kunnen kosten verbonden zijn. Dit
is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Lio student:
Een Lio student is een vierdejaars
Pabo student die de opleiding
theoretisch heeft afgerond. De
student moet echter ook nog
dagelijkse praktijk ervaring
opdoen. Deze twee studenten
doen ervaring op in de genoemde
groepen, maar de
groepsleerkracht blijft
verantwoordelijk en kijkt op de
achtergrond mee met de student.

Lio student in groep 1/2 c
Mijn naam is Leanne van Rossum en ik ben een
vierdejaars pabo studente aan de Hogeschool
Rotterdam. Twee jaar geleden liep ik al stage op de
Wilgenstam in groep 4 en groep 7 en nu ben ik terug
voor mijn afstudeerstage (LiO). Van februari tot het
eind van dit schooljaar zal ik op woensdag t/m vrijdag
voor groep 1/2c staan, waarna ik hopelijk mijn
diploma in ontvangst mag nemen. Spannend, maar
ik heb er vooral erg veel zin in!

Lio student in groep 7a
Vanuit de MR
Nieuw lid MR
In het kort… Ik ben Kristel Arntz en
sinds december lid van de MR vanuit
de oudergeleding.
Samen met Rutger en zoontje Jules
woon ik sinds 2014 met veel plezier
in Schiebroek.
Jules is net 5 jaar geworden en heeft
het erg naar zijn zin in groep 1/2A bij
juf Sandra en juf Ingrid.
En afgelopen september zijn we
trotse ouders geworden van dochtertje
Sam.
Kortom, nog genoeg Wilgenstamjaren voor de boeg.
In het dagelijks leven geef ik
communicatieadvies aan de directie
Sport & Cultuur van de gemeente
Rotterdam.
Ik zit in de MR omdat ik het
belangrijk vind om samen met andere
ouders en leerkrachten na te denken
over een optimaal leerklimaat en hoe
dat te realiseren.
Een goede school maak je tenslotte
met elkaar!

Ik ben Dominique Meijer, een vierdejaars pabostudent.
Vanaf februari begin ik aan mijn afstudeerstage in groep
7a. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal ik voor de
groep staan. Het afgelopen half jaar was ik hier al
minimaal één keer per week te zien. Ik vind het onwijs
spannend om hier aan te beginnen, maar ik heb er veel
zin in. Ik hoop aan het einde van het schooljaar mijn
diploma in ontvangst te kunnen nemen.

Visitatie Wilgenstam
Op dinsdag 31 januari deed het bestuur onderzoek
op de Wilgenstam naar de zorg. Er is gesproken met
directie, Interne Begeleiders, leerkrachten, leerlingen
en ouders. Het rapport is nog niet binnen, maar een
hoofd conclusie kunnen wij wel trekken. De
deskundigheid van het team wordt zeer
gewaardeerd, evenals het aanbod van het
onderwijsprogramma. De gesprekken aan het begin
van het schooljaar tussen ouder en leerkrachten
worden als positief ervaren. Er is aandacht voor de
gehele ontwikkeling van het kind. Ouders vinden het
vooral jammer dat deze ontwikkeling niet terugkomt
in de rapporten. Hier ligt dus een taak voor ons.

Rapporten
Vanaf maandag 13 maart zijn er rapport gesprekken.
Wij verwachten dat alle ouders aanwezig zijn op dit
rapport gesprek. Aan het begin van het schooljaar
heeft u een uitgebreid gesprek gehad met de
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leerkracht van uw kind en het eerste rapport is in
principe met uw kind besproken. Het tweede
rapportgesprek is met ouders. U kunt zelf beslissen
of uw zoon of dochter meekomt naar het gesprek.
Vanaf groep 4 zijn kinderen in staat om mee te praten
over het rapport. U kunt dat dus zelf het beste
inschatten.
U kunt een gesprek inplannen via de Wilgenstam app
onder de knop “plan je gesprek” of via
app.schoolgesprek.nl

Vertrek van Joost van
Rangelrooy
Op RTV Rijnmond heeft u op1 februari 2017 een
interview kunnen zien met Joost van Rangelrooy en
onderstaand bericht kunnen lezen

Hoofdcoach Joost van Rangelrooy is bezig aan zijn
laatste seizoen bij de basketbaldames van Renes/
Binnenland. De Barendrechter vertrekt naar Keus/Royal
Eagles in Apeldoorn. Hij wordt daar coach van het eerste
damesteam en krijgt de leiding over de recent opgerichte
basketbalacademy.
In Barendrecht combineerde Van Rangelrooy zijn
trainerschap met een baan als leraar. In Apeldoorn kan hij
zich volledig op het basketbal storten. "Voor mij is dit een
fantastische mogelijkheid. Het is toch mooi om dagelijks te
kunnen werken met talenten op één campus waar alle
faciliteiten aanwezig zijn voor een topsportklimaat", zegt
Van Rangelrooy. In Nederland zijn er maar twee voltijd
basketbalfuncties.
Royal Eagles heeft grote plannen en hoopt binnen een
jaar zelfs Europees basketbal te spelen. Op dit moment
staat Binnenland derde in de competitie en Royal Eagles
zesde.
Het is nog niet bekend wie de nieuwe coach van Renes/
Binnenland wordt. Joost van Rangelrooy werkte vijftien
jaar bij de club en pakte in 2014 de landstitel met de
dames.

Joost had mij enkele weken voor dit interview laten
weten dat hij naar deze functie gesolliciteerd had en
dat hij in een afrondende fase zat. Dinsdag 31 januari
mochten wij hem feliciteren en de volgende dag
stond het nieuws al in de media. Het lukte ons dus
niet u eerder te informeren over het vertrek van
Joost. Joost blijft echter nog tot de zomervakantie
werkzaam op de school.
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