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Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de
Wilgenstam:
Livia van Haasteren, Jeremaih Oberoi, Barbara Klompmaker, Lenia
Stoffels, Amir Bouallouch, Aya Fadili, Julius Steendam, Fayen
Verhagen en Drazen Rotgans.
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een hele
fijne tijd op de Wilgenstam!

Vast contract bij BOOR
Donderdag 21 februari was het
zover. Jesse, onze conciërge, is
officieel bij ons als conciërge op
school aangesteld. Stichting
BOOR heeft een aantal
medewerkers een
participatiebaan aangeboden. Zo
konden wij Jesse op school
behouden en daar zijn we heel
erg blij mee!

Data in maart 2019
-

-

-

Dinsdag 5 maart: Carnaval,
kinderen mogen verkleed naar
school
Maandag 11 maart t/m vrijdag
15 maart rapportgesprekken,
groepen 3 t/m 7
Woensdag 20 maart: koffie
avond, 19:30 uur Wilgenlei
Dinsdag 26 maart: MR
vergadering

Zet vast in uw agenda:
Vrijdag 12 april: Koningsspelen
Heeft u vragen? Mail naar:

Carnaval 5 maart
Veel kinderen vroegen ons of wij
ook carnaval vieren op school en
of zij dan ook verkleed mochten
komen. Nou daar geven we
natuurlijk gehoor aan! Dinsdag 5
maart mogen de kinderen
verkleed naar school komen. We
zullen ook kort uitleggen waarom
er carnaval gevierd wordt in Nederland.

jeanine.barneveld@wilgenstam.nl
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Staking 15 maart
Nationale onderwijsstaking
Op vrijdag 15 maart staat een nationale onderwijsstaking gepland. Dit keer niet alleen een staking voor het
basisonderwijs, maar ook voortgezet -en hoger onderwijs doen hieraan mee. Bij ons op school is er een
peiling gedaan naar de stakingsbereidheid. Hieruit blijkt een stakingsbereidheid van 80% van het
personeel. Op basis hiervan zullen we de school op vrijdag 15 maart gesloten houden. De leerkrachten die
ervoor gekozen hebben niet te staken, werken deze dag achter de schermen aan onderwijsontwikkeling.
In de media wordt er vaak plat en eenzijdig gesproken over een salarisverhoging als doel van de staking.
Dat is echter maar voor een klein deel waar. Het doel van de staking is namelijk veel meer gericht op het
voorkomen van regel- en werkdruk, het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel en het bieden van
beter en gerichter onderwijs, door klassen niet te groot te laten worden. Deze werkdruk, de groeiende
klassen, de zorg- en regeldruk en de relatief lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd
dat veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg
dat we nú al kampen met een leerkrachtentekort, dat de komende jaren schrikbarend zal groeien. Dat
betekent onder meer dat we niet meer altijd een vervanger zullen kunnen vinden wanneer er een leerkracht
ziek is.
Op school heeft u hier nog niet veel van gemerkt. Wanneer een leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen
de school opgelost. Er werd een parttimer gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet anders kon,
werd een klas leerlingen verdeeld over andere klassen. Op die manier krijgen echter alle leerlingen te
weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar wij voor staan, te
garanderen. Klassen moeten bij ziekte van de leerkracht misschien naar huis worden gestuurd.
Verschillende scholen hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in te voeren. Alleen op die
manier kunnen zij nog kwaliteit van onderwijs, door gekwalificeerde leerkrachten leveren. Als dit groeiende
tekort aanhoudt, betekent het straks ook dat wij niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een
leerkracht kunnen vinden.
Dit keer staken we samen met andere vormen van onderwijs, waar dezelfde problematiek zich voordoet.
De vorige twee stakingen hebben in elk geval al wel iets opgeleverd: we hebben als school geld gekregen
voor werkdrukvermindering. Daarnaast zijn de salarissen van de leerkrachten (niet de salarissen van
directie en onderwijsondersteunend personeel trouwens) iets verhoogd. Dit zijn extra’s waar we al heel blij
mee zijn, maar deze maatregelen lossen zeker niet het structurele probleem van het huidige lerarentekort,
noch de grootte van de klassen op. We hopen dan ook oprecht dat het collectieve signaal van alle
onderwijssectoren de politiek daadwerkelijk zal bewegen het roer om te gooien. Voor uw kind op dit
moment én voor de toekomstige generaties leerlingen!
Wij hebben als team de steun gevoeld van u als ouders/verzorgers, want juist voor uw kinderen is het
slagen van deze acties zo extreem belangrijk. En natuurlijk snappen wij ook de opvangproblemen, die wij
onbedoeld in sommige gevallen met deze actie teweegbrengen. Dat is helaas inherent aan een staking, die
wat ons betreft een hoger doel dient. Wij hopen dan ook dat u bij de BSO’s, sportverenigingen of via uw
sociale netwerk een oplossing kunt vinden voor de opvang van uw kind(eren) op vrijdag 15 maart.

Kleuters halen en brengen via de achterzijde
De Wilgenstam heeft twee entrees, aan de voorzijde voor de groepen 3 t/m 6 en de achterzijde voor de
kleuters. Op deze manier kunnen we de drukte in de morgen en in de middag spreiden.
We merken dat steeds meer ouders die hun kleuters brengen of halen via de voorzijde naar binnen komen.
Dit is voor een keertje niet erg, maar het zou fijn zijn als u via de achterzijde naar binnen komt. Alvast
bedankt voor de medewerking.
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Standbeelden in de groepen 4
In de groepen 4 is dinsdag hard gewerkt aan het maken van een standbeeld. De kinderen hebben van
ijzerdraad een gedaante gebogen. Daarna is de gedaante met aluminiumfolie tot standbeeld verheven.
Daarna mochten de kinderen hun ontwerp van een zelf verzonnen naam voorzien.
De kinderen vonden het geweldig om te doen! Dit is te zien aan de resultaten!!!!

‘Conny Jansen danst’ in de groepen 3
Wat hebben de leerlingen van groep 3B het naar hun zin. En wat zijn ze lenig!

Gevonden voorwerpen
Bij de receptie op de Meidoornsingel heeft u misschien al de tafels zien staan met de gevonden
voorwerpen. De komende week blijven alle gevonden voorwerpen hier liggen. Misschien mist u nog een
broodtrommel of een trui, kom dan alstublieft even kijken!
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Afscheid Juf Paulien
Op 20 februari jl. heb ik afscheid genomen van een geweldig leuke en lieve groep 7a.
Ik heb hier vanaf de zomervakantie ingevallen en dit was een enorme fijne tijd. Bij het afscheid kreeg ik
diverse knutsels, briefjes en knuffels. Echt hartverwarmend.
Via deze weg wil ik alle kinderen en ouders van deze groep enorm bedanken! En uiteraard ook alle lieve
collega’s van obs de Wilgenstam: bedankt voor alles! En wellicht tot ziens!
Juf Paulien Hemelaar

Kiddi-app
Mag een kind met ‘krentenbaard’ naar school? En hoe voorkom je dan dat
anderen ook ziek worden?
Vragen waar je als school mee te maken hebt, maar waar ook ouders en
verzorgers tegenaan kunnen lopen. Daarom delen we deze tip met u: de
KIDDI-app, een handige app die antwoord geeft op vele vragen omtrent
infectieziekten en hygiëne.
De informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindercentra van het Landelijk
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (onderdeel van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu). De app is geschikt voor smartphones en tablets en
is gratis te downloaden in de Apple Store (Apple) en Play Store (Android).

Enquête continurooster
Bent u tevreden over het continurooster? Uw mening is voor ons van groot belang!
Wij willen u vragen deel te nemen aan de enquête door deze eenmalig in te vullen.
Gelukkig zijn er al heel veel reacties!
Invullen kan tot en met vrijdag 8 maart 2019.
De antwoorden op de vragenlijst zijn anoniem en de resultaten worden teruggekoppeld via de nieuwsbrief
Mede namens alle leerkrachten, directie en MR alvast hartelijk dank voor uw deelname. Wij kijken uit naar
alle reacties!
dit is de link:
https://goo.gl/forms/5gQCbTFa7w1Oc1Ur1

Koffie avond woensdag 20 maart
Voor 1 keer gaan we het iets anders doen. Er is gevraagd of we een avond willen organiseren waar
verschillende thema’s naar voren komen.
De avond zal op de Wilgenlei worden gehouden van 19:30 uur tot 20:30 uur.
De volgende onderwerpen worden besproken:
- CITO resultaten, hoe lees ik dit in het rapport, wat betekenen al die cijfers
- Uitleg over de nieuwe methode Staal, voor taal en spelling
Een uitnodiging zal per mail naar u worden verzonden, zodat we een idee krijgen over hoeveel
mensen er komen.

Koningsspelen 2019
De 7e editie van de Koningsspelen is op vrijdag 12 april. De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en
sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. We beginnen om 8:30u met een
koningsontbijt in de eigen klassen. Om 9.30u is de gezamenlijke warming up op het plein van de
Meidoornsingel met het lied 'Pasapas' van Kinderen Voor Kinderen. Vanaf 10.00u zijn de activiteiten,
waarbij de groepjes worden begeleid door de leerlingen van groep 8. We krijgen ook dit jaar weer hulp van
de studenten onderwijs assistent van het Albeda college, maar zoeken ook heel veel ouders die een spel
willen begeleiden. Van koekhappen, levend tafelvoetbalspel, blikgooien, bamboestiek tot zaklopen en kop
van jut. Ieder jaar bekijken we welke spelletjes we gaan doen. Mee doen? Binnenkort komt een
inschrijfbrief. Maar zet nu alvast 12 april in je agenda. De kinderen zijn ’s middags na 12:15u vrij.
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