Nieuwsbrief mei 2019
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Data in mei 2019
-

Maandag 6 mei: weer naar
school
Dinsdag 7 mei: MR vergadering
Woensdag 8 mei t/m vrijdag 10
mei: werkweek groep 5
Maandag 20 mei t/m donderdag
23 mei: avondvierdaagse
Woensdag 22 mei: OR
vergadering
Maandag 27 mei t/m
vrijdag 31 mei: kinderen zijn vrij

Heeft u vragen? Mail naar:
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

De kersenboom op ons schoolplein, gefotografeerd door de vader
van Jaap en Vera (Jack Berkhout)

Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de
Wilgenstam:
Michiel Oonk, Jaylano Bornet, Jasmin Silva Sousa Dos Santos en
Rayan El Khalladi
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een hele
fijne tijd op de Wilgenstam!

Avondvierdaagse
Avondvierdaagse 2019 komt eraan!
Nog een week en dan is het zover: we gaan weer vier avonden
keihard ons best doen om de Avondvierdaagse te lopen.
De Avondvierdaagse is dit jaar van 20 t/m 23 mei.
Gelukkig is het niet alleen hard werken, maar vooral ook heel
gezellig: lekker dollen met je klasgenoten, liedjes zingen, kletsen en
een voldaan gevoel na afloop. De afstanden zijn weer 5 en 10
kilometer. Als je alle vier de avonden de hele afstand hebt gelopen,
verdien je een mooie medaille! De uiterlijke inleverdatum van je
deelnamebriefje, met €5,50, is maandag13 mei om 9.00 uur.
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De routebeschrijvingen worden weer van tevoren klaar gelegd bij de receptie van school en op de website
gepubliceerd.
Ook jaar zullen we met de flitsende poloshirts van de school lopen. Deze worden op school uitgedeeld en
moeten ongewassen ook weer op school worden ingeleverd op vrijdag 24 mei.
De Ouderraad zorgt voor wat lekkers en te drinken onderweg. Ieder jaar hebben wij weer veel hulpouders
nodig om er een geslaagde Avondvierdaagse van te maken. Dus, kunt u een avond je helpen bij de
kraam, stuur dan een mailtje naar or@wilgenstam.nl

Verdrietig nieuws
In de meivakantie hebben wij het zeer trieste bericht gekregen dat Mijke, de moeder van Thijs (5b) en
Janna (3b), en OR lid, uitbehandeld is.
Zij is nu thuis en zal de komende tijd afscheid gaan nemen van haar gezin, vrienden en familie.
Wij als school, leerkrachten, kinderen en ouders willen hen sterkte toewensen in deze moeilijke periode.
Voor iedereen die betrokken is bij school zal dit moeilijk zijn. Het belangrijkste is om er met elkaar over te
praten. Met de kinderen zullen wij dit ook op school doen.
Vanaf dinsdag zal er een mand op de balie op de Meidoornsingel staan waar u, als u dit wilt, een wens of
een kaart in kan doen, dan zal de school zorgen dat dit bij Mijke terecht komt.

Wilgenstam en Fatima nog een jaar samen op de Wilgenlei
In de nieuwsbrief van juni 2018 stond dat we volgend schooljaar met alle leerlingen op de Meidoornsingel
zouden zitten. Dit is helaas nog niet het geval. Volgend schooljaar zullen de groepen 7 en 8 nog een jaar
op de Wilgenlei blijven, samen met de Fatimaschool. Wat er vervolgens gaat gebeuren is nog niet duidelijk.
Wel verwachten we hier komende tijd duidelijkheid over te krijgen. Er zijn meerdere partijen bij betrokken,
zoals het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, de Wilgenstam en de gemeente Rotterdam. Samen
proberen we tot de beste oplossing te komen.

Verandering van Sociaal Maatschappelijk Werkster
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Via deze weg wil laten weten dat ik na de meivakantie een nieuwe baan heb en niet meer werkzaam zal
zijn op de Wilgenstam.
Ik heb er met veel plezier gewerkt en wil alle ouders bedanken voor het vertrouwen in mij.
Met vriendelijke groet,
Lisanne den Hoed

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Mijn naam is Rosa Rovers. Per 1 april ben ik de nieuwe schoolmaatschappelijk werker op school. Na de
meivakantie vervang ik Lisanne den Hoed. Ik ben aanwezig op maandag en donderdagochtend.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking. Mocht u vragen hebben dan kan u mij mailen: rrovers@cvd.nl of
bellen op het nummer 0651127018.
Met vriendelijke groet,
Rosa Rovers
Schoolmaatschappelijk werker (CVD)
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Werkweek groepen 6
De groepen 6 kijken terug op een fantastische werkweek. Het weer was top, alle kinderen waren lief en
enthousiast, op het terrein was van alles te doen en het programma was erg leuk. Dinsdag stond op het
programma: het smokkelspel, hutten bouwen, kegelroof/estafette en het dierengeluidenspel. Woensdag
begonnen we met het chaosspel, daarna was er een sportmiddag, hebben we nog verstoppertje en levend
stratego gedaan. Deze dag hebben we afgesloten met een gezellige bonte avond met leuke optredens.
Donderdag was het tijd om naar huis te gaan en hebben we in de ochtend Mastermind gespeeld. Moe
maar voldaan kwamen we weer terug. Iedereen heeft het heel leuk gehad. :)

Uitslag leerling enquête 2019
Ook dit jaar heeft er een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en
8. De leerlingen werden bevraagd over de kwaliteit van de school en de tevredenheid hierover.
138 leerlingen hebben de vragenlijst digitaal ingevuld.
Om met het leukste te beginnen, de leerlingen geven de Wilgenstam een 8,5 gemiddeld.
Het hoogste gehaald ooit!
Ook geven de leerlingen de volgende dingen aan:
De veiligheid op school is goed, kinderen worden niet gepest
Leerlingen vinden dat ze een leuke klas hebben
Leerlingen hebben het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat ze er zijn
Leerlingen zijn tevreden over wat ze leren op school
Verbeteringen zijn te vinden in:
Contact met je klasgenoten, buiten schooltijd
De regels op school mogen duidelijker zijn.
Met deze verbeteringen zullen de leerkrachten en de leerlingen aan de slag gaan.
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Het atelier van beweging
De laatste les van het atelier van beweging van groep 1/2B zit er op.
De eerste les van groep 1/2A begint op 8 mei en de laatste is op 19 mei.
Wat hebben de kinderen veel geleerd en geëxperimenteerd.
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