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Welkom 
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten 
op de Wilgenstam: 
Ali Efe Yilmaz, Diya Lachman, Maas Mostert en Ole Mostert. 
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een 
hele fijne tijd op de Wilgenstam!  
 

Tijdelijke vervanging directie 
Woensdag 30 oktober zal ik (Jeanine) een operatie 
ondergaan. De verwachting is dat ik 3 à 4 weken moet 
herstellen en dus niet aanwezig ben op school. Tijdens mijn 
aanwezig zal ik worden waargenomen door Jos van 
Adrichem. 
Hieronder stelt hij zich even voor: 
 
Dag allemaal, 
Op verzoek ga ik in de komende 
periode de functie van Jeanine 
Barneveld waarnemen tijdens 
haar afwezigheid. 
 
Mijn naam is Jos van Adrichem ik 
ben sinds een jaar actief bij 
BOOR. Het afgelopen schooljaar 
ben ik werkzaam geweest op 
OBS de Kleine Wereld en vanaf 
de start van dit nieuwe schooljaar 
ondersteun ik de directies van zowel OBS de Esch als OBS 
de Barkentijn in de dagelijkse werkzaamheden. 
 
Ik kijk er naar uit voor jullie beschikbaar te zijn en met jullie, 
kinderen/ouders en leerkrachten in de komende weken samen 
te werken. De weken voor de Sint en Kerst zijn druk weet ik 
uit ervaring, dus er is genoeg te doen. 
Jos van Adrichem 
 

Staking 6 november, school dicht 
Wellicht heeft u het via de media reeds vernomen; op 
woensdag 6 november zal er een landelijke onderwijsstaking 
plaatsvinden. Het team van de Wilgenstam doet mee en zal 
deze dag de schooldeuren gesloten houden.  
 
 

     Nieuwsbrief november 2019 
In deze nieuwsbrief 

- Welkom 
- Tijdelijke vervanging directie 
- Staking 6 november, school dicht 
- Ouderavond donderdag 21 november 
- MR versterken? 
- NK stoepranden 
- Kinderrechtenfestival 
- Mundo, Jong geleerd is oud gedaan! 
- Groep 4A 
- Voorstellen stagiaires op de 

Wilgenstam 
- Kinderboekenweek heeft geleid tot 

inspiratie 
- Geschiedenis in groep 5B 
- Chil-lezen in groep 3/4 
- Kinderrechtenfestival 
- Circus voor de groepen 3 en 4 
- Voor worden gelezen door een 

voetbalspeler  
- Peuterschool Wilgenstam 

 
Data in september 2019 

- 29 oktober: OR vergadering 
- 6 november: staking, school dicht 
- 8 november: rapporten mee 
- 21 november: ouderavond EHBO 
- 22 november: studiedag, alle 

leerlingen vrij 
 

Heeft u vragen? Mail naar: 
directie@wilgenstam.nl 

 

mailto:jeanine.barneveld@wilgenstam.nl
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Primair onderwijs  
Met grote zorg zien wij de tekorten aan leerkrachten en directeuren in het (speciaal) basisonderwijs en 
speciaal onderwijs toenemen. Dit vormt een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs, met 
name in de grote steden. Wij pleiten voor een eerlijke beloning, en voor een salariële inhaalslag voor 
(adjunct-) directeuren en het onderwijs ondersteunend personeel, die bij de totstandkoming van de vorige 
cao achterbleven zijn. Van iedereen wordt juist in deze tijd van tekorten veel gevraagd. De waardering voor 
deze inzet en betrokkenheid hebben wij in gesprekken met de minister onvoldoende teruggezien in 
financiële zin.  
 
Voortgezet onderwijs  
In het voortgezet onderwijs vormt het tekort aan bovenbouw docenten voor havo/vwo in onder meer de 
vakken Duits, wiskunde, natuurkunde en scheikunde een steeds groter probleem. Dit zet de kwaliteit van 
het onderwijs onder druk. Er is een financiële impuls nodig om goede leraren aan te trekken en te 
behouden, specifiek in achterstandsgebieden. Ook dient er geïnvesteerd te worden in werkdrukverlaging, 
onder andere door meer ontwikkeltijd vrij te maken.  
 
Staken  
Een ‘goed gesprek’ met de minister en een vervolgafspraak lossen de kwantitatieve en kwalitatieve 
problemen in het onderwijs niet op.  
Daarom hebben de grote Rotterdamse PO-besturen besloten dat, hoewel zij grote moeite hebben met het 
middel ‘staken’, zij de doelstelling van de vakbonden van harte ondersteunen en om die reden stakers niet 
zullen registreren. De VO-besturen in Rotterdam hebben zich inmiddels achter dit standpunt geschaard.  
De hoop is uitgesproken dat het vervolgoverleg met de minister en de premier eind oktober ook werkelijk 
tot een vermindering of opheffing van het salarisverschil tussen PO en VO zal leiden.’  
 
Wij begrijpen dat deze stakingsdag u mogelijk voor organisatorische uitdagingen stelt. Wij hopen echter op 
uw begrip in deze.  
 

Ouderavond 21 november op de Wilgenlei 
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MR versterken? 
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de 
oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze 
vacature.  
 
Wat is een MR?  
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met 
onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de 
voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de 
ouderraad, die de school ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. 
De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.  
 
MR de Wilgenstam  
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de 
MR is plaats beschikbaar.  
 
Welke bevoegdheden heeft een MR?  
De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie 
moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de 
MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).  
Er zijn verschillende soorten beslissingen:  
·      die waarover de MR eerst advies moet geven;  
·      die waarvoor instemming van de MR vereist is;  
·      die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.  
 
Wat levert zitting in de MR u op?  
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de 
achtergrond van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het 
bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders 
verworven kennis op dit terrein toe.  
Wat vragen wij van u?  
·      Interesse in schoolbeleid en schoolregels;  
·      Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6x per schooljaar)  
·      Een kritische en open houding.  
 
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?  
Stuurt u dan uiterlijk as vrijdag per mail een korte tekst met een foto naar mr@wilgenstam.nl waarin u zich 
presenteert.  
 
Indien blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een verkiezing zijn waarbij alle 
ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.  
 
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact 
op met Niels Groeneveld (06-28481017), Sander de Groot (06-52588376) of Kristel Arntz (06-24540516) 
uit de oudergeleding van de MR. Ook kunt u 1 van de leerkrachten aanspreken die in de MR zitting 
hebben.  
Niels Groeneveld, vader van Kasper (groep 8)  
Sander de Groot, vader van Elsa (groep 7)  
Kristel Arntz, moeder van Jules (groep 4)  
Ingrid van Herwijnen (leerkracht groep 1/2A)  
Sonja van der Klugt (leerkracht groep 8B)  
Asia Alladien (leerkracht groep 8A) 
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NK Stoepranden 
Op 22 september organiseerde Jantje Beton wederom het Nederlands Kampioenschap Stoepranden. In 30 
gemeenten in het hele land werden lokale voorrondes gehouden, zo ook op de Wilgenstam. De landelijke 
finale was dit jaar in Amersfoort. Jantje Beton organiseert het NK Stoepranden omdat zij spelen, bewegen 
en ontmoeten in zoveel mogelijk buurten in Nederland willen stimuleren. Stoepranden is een leuk en 
laagdrempelig spel, waarbij de spelers veel moeten bewegen. Ook tieners, jongeren, volwassen en 
senioren konden meedoen. Deze Wilgenstammers hebben deze dag ook meegedaan aan het NK 
stoepranden. Helaas ging er niemand door naar de finale, maar het was wel een hele leuke dag! 

 
 

Mundo, Jong geleerd is oud gedaan! 
Nu we alweer een paar weken lekker op dreef zijn in dit nieuwe schooljaar en de herfst 
definitief is doorgebroken, willen we u graag nog even mee terugnemen naar een mooie 
zomer. Een zomer waarin Mundo en zeker ons Activiteitenteam alles behalve stil heeft 
gezeten. 
De activiteiten die Mundo tijdens alle vakanties en gedurende het hele schooljaar 
organiseert, zijn erop gericht veel lol te hebben, veel te bewegen én de kinderen belangrijke 
vaardigheden te leren. Vaardigheden zoals durven en proberen, je aandacht erbij houden, 
doorzetten, denken voor je doet en samenwerken. Jong geleerd is oud gedaan! 
Mooie jeugdherinneringen maken 
Bijgaand korte filmpje geeft een goed overzicht van de diversiteit aan activiteiten, hoe 
ouders ons waarderen en alle mooie jeugdherinneringen die de kinderen hebben gemaakt. 
Activiteiten zoals het survivalkamp, het doen van proefjes, de zoektocht naar het grote 
geheim en ons spetterende eindfeest waarin de kinderen zichzelf (én samen met hun 
ouders) op allerlei manieren op de proef stelden. U krijgt gegarandeerd een goed beeld van 
onze toegevoegde waarde als het gaat om kinderopvang én nog veel belangrijk een glimlach 
op uw gezicht. 
 
Link naar Youtube: https://youtu.be/qrrdnpHKsGE 
 
Samen streven naar nog betere kwaliteit voor ouders en kinderen 
Mundo is kinderopvang, maar eigenlijk zoveel meer dan dat. We willen een partner zijn in de 
ontwikkeling van kinderen, zowel voor ouders als voor scholen. Het Activiteitenteam dat 
bestaat uit boventallige professionals die onze kinderen op KDV’s en BSO’s mee op avontuur 
nemen, is daar een concreet voorbeeld van. Wij zijn daarnaast enorm dankbaar voor de 

https://youtu.be/qrrdnpHKsGE
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mooie samenwerking die we hebben met uw school waardoor wij mede ons werk kunnen 
doen. Het is een van de redenen waarom we elke dag kijken of onze kwaliteit nog verder 
kunnen verbeteren. We willen niet naast u maar samen met u werken aan die belangrijke 
ontwikkelingstaak richting kinderen en u zoveel als we kunnen vanuit ons expertise 
ontlasten. 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten? Volg ons ateammundo op Facebook en/of 
Instagram. 
 

Groep 4A 
Op de klasdeur van 4A hangt aan de binnenkant deze vlinder. 
De kinderen die elkaar een compliment geven, elkaar helpen, iets positiefs doen voor elkaar mogen in de 
vlinder samen met het betreffende kind een stukje in de vlinder kleuren. 
Dit om een positieve groepsvorming te creëren. De kinderen vinden dit erg leuk om te doen. Het resultaat 
wordt steeds mooier en de sfeer in de klas wordt er nog leuker op! 
 

 

 

Voorstellen stagiaires op de Wilgenstam 
Elke maand zal een stagiaire zichzelf voorstellen. Deze keer is het de taak aan Suus. 
 
Beste ouders en leerlingen, 
Mijn naam is Suus en ik ben 20 jaar oud. Ik loop sinds september 
stage op de Wilgenstam in groep 3A.  
Ik ben een voltijd pabo student van de Hoge School Rotterdam en zit 
nu in het tweede leerjaar. Ik doe mijn opleiding met veel plezier en 
veel interesse, ik sta met passie en liefde voor het vak voor de klas en 
ik hoop dat dat ook terug te zien is in mij als juf.  
Het is voor mij extra bijzonder om stage te mogen lopen op de 
Wilgenstam omdat dit mijn oude basisschool is. Het is voor mij dan 
ook erg leuk om de school vanuit een ander perspectief te zien. Als 
stagiaire/leerkracht in plaats van als leerling. Ik heb een hele fijne 
basisschool tijd gehad en hoop dit de leerlingen van nu ook mee te 
kunnen geven. Ik weet nog wie de stagiaires zijn die bij mij in de klas 
hebben gestaan en die hebben zeker impact gemaakt. Ik hoop dat 
ook te kunnen doen voor de klas(sen) waarin ik sta.  
Groep 3A is een erg leuke en gezellige klas waarbij ik veel kan leren 
en waarin ik de leerlingen hopelijk ook veel kan leren. Ze hebben me erg lief verwelkomt en ik kijk er naar 
uit dat komend half jaar heel gezellig gaat verlopen.  
Liefs, Suus  
 



 

  6 

Kinderboekenweek heeft geleid tot inspiratie 
Groepen 6 
De afsluiting van de Kinderboekenweek was dit jaar in de vorm van een optocht. Alle kinderen 
mochten in de optocht hun gemaakte werk presenteren. In de groepen 6 werd er in duo’s hard 
gewerkt aan een zelfgemaakt voertuig. Een van de duo’s liep in de optocht mee met het voertuig. 
 

 
 
De reis naar China van groep 8B. 
De eerste maand van het schooljaar is groep 8b aan de slag gegaan met China. 
Dit heeft geleid tot het maken van echte reisfolders. 
Als u van plan bent om een vakantie naar China te boeken, of het gewoon leuk vindt om 
reisfolders te bewonderen. Dan nodigen wij u uit om, in de gang bij groep 8, de reisfolders te 
bekijken. 
Maar pas op, het hangt ook vol met Chinese draken 
 
Groep 5A gaat ook verder met reizen 
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Geschiedenisles in groep 5B  
In groep 5b leerden de leerlingen in de geschiedenisles over het trechterbekervolk. Deze mensen 
werden ook wel de hunebedbouwers genoemd. We hebben van klei zelf trechterbekers gemaakt. 
Wist je dat deze bekers vaak als grafgift gebruikt werden? Dode mensen werden in de 
hunebedden begraven en kregen cadeautjes mee bij hun begrafenis. We hebben in de klas op 
verschillende manieren zelf kleine hunebedden gemaakt! Het een en ander is te bezichtigen in de 
centrale hal. 
 

 
 

Chill-lezen in groep 3/4 
Na hard werken is er ook ontspanning in groep 3/4 
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Kinderrechtenfestival 
Op zondag 17 november aanstaande is het Kinderrechtenfestival in Plaswijckpark. Het is dit jaar 30 jaar 
geleden dat het internationale Kinderrechtenverdag door de Verenigde Naties is ondertekend. Reden om 
het kinderrechten festival dit jaar groots te vieren!  
Kinderen en ouders die zich hiervoor aanmelden (flyer met invulstrook wordt uitgedeeld in de groepen 3 t/m 
8) kunnen 17 november naar Plaswijckpark van 10.00 uur tot 17.00 uur. Naast alle activiteiten die het park 
te bieden heeft, zijn er 30 extra activiteiten die allemaal te maken hebben met een kinderrecht.  
De invulstrook ontvangen wij uiterlijk maandagochtend 11 november vóór 9:00 uur bij juf Nel bij de 
administratie of bij juf Sonja op de Meidoornsingel. 
Mochten er teveel aanmeldingen zijn, zal er worden geloot. Op de flyer die zal worden uitgedeeld zal ook 
alle informatie nogmaals staan.  
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Circus voor de groepen 3 en 4 
Op donderdag 17 november mochten de groepen 3 en 4 naar het circus bij 
verzorgingscentrum Schiehoven. Samen met wat andere scholen in de wijk 
verzamelden we hier om kwart voor 10 om de show bij te wonen van het Magic 
Circus. De kinderen wisten al een aantal dagen van tevoren dat we hierheen 
zouden gaan en elke pauze vroegen ze dingen als: ‘’Is het in een echte tent?’’ 
‘’Zijn er ook dieren?’’ ‘’Is er een clown?’’ etc. Donderdag kregen ze dan eindelijk 
de antwoorden: Ja er was een heuse circustent! En ja, buiten stonden er ook al 
wat dieren te wachten en de clown liep voordat het circus begon al rond! 
Spannend! De circusdirecteur kondigde de start aan en álle kinderen zaten op 
het puntje van de stoel klaar om te gaan kijken. De clown begon wat onhandig maar al snel bleken er heel 
indrukwekkende en soms spannende trucs gedaan te worden; een menselijke toren door acrobaten, 
paaldansen aan een loshangende paal, trucs met witte duiven (waarvan er steeds meer uit de koffer 
tevoorschijn kwamen), een meneer die kon hoelahoepen met héééél veel hoepels, een slangenmens en 
een koorddanseres. De kinderen waren erg onder de indruk van de show. Op de terugweg in de rij hoorde 
je aan een stuk door ‘’Wij gaan dat straks ook oefenen op het klimrek, hé?!’’ en ‘’Ik wil hetzelfde turnpak als 
die mevrouw met dat spinnenpak’’ en ‘’Ik vond de duiven zó mooi!’’. Eenmaal op school raakten de 
kinderen er in de klas ook niet over uitgepraat. Wat een ervaring! 
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Voor worden gelezen door een voetbalspeler  
Voetbalspeler Rai Vloet van Excelsior kwam in de groepen 6 
voorlezen in de kinderboekenweek. Dit was spannend en 
superleuk. De leerlingen mochten na het voorlezen ook vragen 
stellen aan Rai Vloet en tot slot mocht iedereen met hem op 
de foto en kreeg iedereen een handtekening. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuterschool Wilgenstam 
Wij willen ons graag even voorstellen: Wij zijn de Rotterdamse Peuterschool en zitten met onze twee 
groepen tegenover de BSO. Kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar kunnen 5 dagen in de week onze 
peuterschool bezoeken. Wij bereiden de kinderen, door middel van thema’s en activiteiten, voor op de 

basisschool. Nieuwsgierig? U bent 
altijd welkom om even te komen 
kijken in ons lokaal! 
Momenteel werken wij over het 
volgende thema: Reuzen en 
Kabouters. In ons lokaal hebben we 
een kabouterhuis en hebben we 
paddenstoelen gemaakt met alle 
ouders. Ook hebben we voor de 
herfstvakantie een herfstwandeling 
met alle ouders en kinderen 
gemaakt, dit was erg gezellig. Met 
alle gevonden blaadjes, 
dennenappels, kastanjes en takjes 
doen wij verschillende activiteiten.  
 
 


