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Welkom 
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de 
Wilgenstam: Jasin Mena, Mohamed Said Yusuf, Feline Buitenwerf, 
Amaani Saleeban, Maryam Saleeban en Puck Hooft 
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) een hele fijne 
tijd op de Wilgenstam!  

 

Naschoolse activiteiten 
In de week van 5 november zal er een flyer worden uitgedeeld, 
waarin het tweede blok aan naschoolse activiteiten wordt 
aangeboden. Ook dit keer is het een zeer gevarieerd aanbod van 
allerlei leuke activiteiten. 
 

Halloween 
Afgelopen woensdag was het Halloween op de Wilgenstam. Wat 
waren de leerlingen en leerkrachten eng!! Dit jaar was er 
onduidelijkheid over welke groepen wel of niet meededen. Volgend 
jaar zullen alle groepen meedoen en zal dit ook in de nieuwsbrief 
komen te staan. 
 

 
 

 

Nieuwsbrief november 2018 

In deze nieuwsbrief 

- Welkom 
- Naschoolse activiteiten 
- Halloween 
- Schoolmelk 
- Toestemmingsbriefje 
- Kindgesprekken en rapport 
- Sint Maarten op de Wilgenhof 
- TOS (Thuis Op Straat)  
- Continurooster 
- Kinderrechtenfestival 
- Kom allen! Ouderavond 

donderdagavond 22 november 
 

Data oktober en november 
- 1 november: koffieochtend 
- 7 november: OR vergadering 

(verplaatst) 
- 19 november: studiedag 

(leerlingen vrij) 
- 20 november: MR vergadering 
- 22 november: algemene 

ouderavond, thema is eerste 
hulp bij ongelukken (Wilgenlei) 

- 29 november: leerlingen van 
de groepen 3 t/m 8 krijgen 
rapport mee 

 

Heeft u vragen? Mail naar: 
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl 
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Schoolmelk 
Van meerdere ouders krijgen wij de vraag of het mogelijk is 
om schoolmelk op school in te voeren. Schoolmelk kun je als 
ouder/verzorger zelf aanvragen via Campina. De school zal 
zich dan eerst aanmelden als een “schoolmelkschool”. 
Campina levert de schoolmelk op school en wij zetten dit in 
de koelkast. Op de dagen dat u schoolmelk heeft 
aangevraagd krijgt uw kind in de klas bij de lunch een pakje 
halfvolle melk geleverd. De kosten van schoolmelk liggen 
rond de 60 euro per kind voor een heel jaar. Voordat we ons 
aanmelden voor schoolmelk, willen we eerst graag weten of 
er meerdere ouders hier voor zouden willen betalen. Als 
school investeren we in een extra koelkast en in extra tijd 
voor het sorteren en uitdelen van de melk. Wanneer meer 
dan 65 leerlingen zich aanmelden, gaan we een 
proefperiode aan voor dit schooljaar. Let op: nog niet 
aanmelden bij Campina, maar alleen aangeven bij 
administratie@wilgenstam.nl als u voor dit jaar nog schoolmelk zou willen aanschaffen. Op 10 november 
zal de Wilgenstam een beslissing nemen en u per mail op de hoogte stellen. 
 

Graag inleveren van toestemmingsbriefje 
U heeft een brief ontvangen waarin wij uw toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter. Wilt u deze alstublieft invullen en het antwoordstrookje meegeven met uw kind naar school? 
Mocht u de brief kwijt zijn, kunt u deze ook ophalen bij Nel op de Meidoornsingel. https://bit.ly/2P0BMIc 

Kindgesprekken en rapport 
Vanaf maandag 12 november t/m woensdag 28 november zullen er kindgesprekken worden gehouden in 
de groepen 3 t/m 8. Hierbij wordt het rapport besproken en wordt er gesproken over wat de leerling goed 
vindt gaan, wat volgens de leerling minder goed gaat, waar de leerling bij geholpen wil worden en wat de 
leerling graag nog wil leren. Dit wordt gevraagd op cognitief gebied (vermogen om kennis op te nemen) en 
op sociaal gebied. Op donderdag 29 november krijgen alle leerlingen vanaf groep 3 het rapport mee naar 
huis. Mocht u naar aanleiding van het rapport de leerkracht alsnog willen spreken, kunt u een afspraak 
maken met de leerkracht. 

Sint Maarten op de Wilgenhof 
Op 11 november organiseert kinderboerderij de Wilgenhof een 
leuke activiteit met Sint Maarten 
 

♪♪Elf november is de dag dat mijn lichtje schijnen mag.♪♪ 
 
Vanaf 16:30 uur gaan ze lampionnen maken van voederbieten. 
Daarna is er warme soep. En vanaf 18:00 uur gaan ze in optocht 
door de wijk! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@wilgenstam.nl
https://bit.ly/2P0BMIc
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TOS (thuis op straat)  
Zoals jullie waarschijnlijk van jullie 
kinderen hebben gehoord, spelen de 
TOS medewerkers maandag en 
donderdag ook op het schoolplein. 
Hieronder stel ik ze even aan u voor 
(van links naar rechts): Jeff, Freddy, 
Patricia (alleen op donderdag) en 
Jesse. 
 

Continurooster 
Het continurooster loopt nu 9 weken. 
Binnenkort zal er een evaluatie 
plaatsvinden onder de leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Hierover later 
meer! 

 

 
 
 

Kinderrechtenfestival 
Graag vragen wij uw aandacht voor het Kinderrechtenfestival 2018, dat Unicef en Thuis Op Straat (TOS) 

dit jaar voor de tweede keer op rij organiseren. Het wordt een groot feest met veel activiteiten die in het 

teken van kinderrechten staan. Van knutselen, circusspelen en djembé, tot kinderrechtenbingo.   

Het festival vindt plaats op zondag 18 november van 13.00 - 16.00 uur op het ss Rotterdam, 3e 

Katendrechtsehoofd 25, 3072 AM Rotterdam. 

Inschrijven 

Het festival is gratis.  

Wees snel, want het aantal plaatsen is niet onbeperkt.  

Inschrijven kan via de website: 

https://www.unicef.nl/activiteiten/kinderrechtenfestival-2018 
 
 

 

  

https://www.unicef.nl/activiteiten/kinderrechtenfestival-2018
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Komt allen! Ouderavond donderdagavond 22 november 
Inloop om 19:45 uur en start 20:00 uur op de Wilgenlei 
 

 

 
 
 

 


