Wilgenstam

Meidoornsingel 120

Wilgenlei 149

NIEUWSBRIEF
OBS WILGENSTAM
OKTOBER 2017
In deze nieuwsbrief
Welkom
Bereikbaarheid van de school
Afscheid Ad van Steveninck en
Corry Theunen
Kinderboekenweek
Kleutermusical
Griezelen in Bibliotheek
Schiebroek
Klassenouders
Schooltandarts
Herfst 1 / 2 B
Ouders of vrienden die kunnen
klussen?
Ouderbijdrage
Spel en sportdag Wilgenlei
Dubbel parkeren
Belangrijke data
Vrijdag 13 oktober kleutermusical
Maandag 16 oktober t/m vrijdag
27 oktober leerlingen vrij
Alvast voor in November
Donderdagavond 9 november:
ouderavond met thema
mediawijsheid
Bij vragen mail
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom
heten op de Wilgenstam:
Yinni Baas, Chanoa Henson, Shantely Peters, Shaya
Ramdajal, Phoebe Ruijtenbeek, Jayvano van der Wijst,
Melle Hoogland en Junior Buano Polanco
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) een
hele fijne tijd op de Wilgenstam!

Bereikbaarheid van de school
Wij zijn ons ervan bewust dat we de laatste tijd minder goed
bereikbaar zijn geweest, en dan met name op de Wilgenlei.
We zijn druk bezig met een oplossing hiervoor. Op de
Wilgenlei is onze conciërge met pensioen gegaan en daar
is niemand voor in de plaats gekomen. Het is dus even
wennen en dingen aanpassen, voordat alles weer soepel
kan verlopen. Onze excuses hiervoor.
Verzoek: zou u de ziekmeldingen van uw kinderen via de
wilgenstam app willen doen? Voor leerkrachten is dit altijd
zichtbaar.

Afscheid Ad van Steveninck en Corry Theunen
Op de laatste dag van hun
schoolcarrière hebben Ad
en Corry alle klassen
bezocht en de kinderen
gedag gezegd. Via deze
weg willen ze ook graag
nog alle ouders bedanken
voor de fijne
samenwerking de
afgelopen jaren. De
Wilgenstam gaat ze
missen, maar gunnen hen
ook hun welverdiende
pensioen, geniet!!
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Kinderboekenweek

Woensdag 4 oktober is in alle klassen de kinderboekenweek begonnen.
Het thema is Griezelen, onder het motto Gruwelijk eng! De Kinderboekenweek wordt al sinds
1954 georganiseerd en ieder jaar vinden er rondom dit evenement allerlei activiteiten plaats. Ook
de Wilgenstam doet hier aan mee. De school is eng versierd en in alle klassen worden enge
verhalen gelezen en voorgelezen. De leerkrachten aan de Wilgenlei maakten het dit jaar wel heel
erg spannend! Op de Meidoornsingel de kinderen samen het themalied van Kinderen voor
Kinderen gezongen.

Kleutermusical
Ook zal er op vrijdag 13 oktober bij de kleuters een musical worden opgevoerd.
In deze musical staat het boek ‘Joke wil spoken’ centraal. Het spookje Joke wil geen wit doek om
mensen bang te maken, maar een gekleurde. Ze aat op zoek naar een geschikte.
Of dat lukt…….
Alle kleuters doen mee aan deze voorstelling en iedereen is uitgenodigd om te komen kijken.
Het is van 14:30u tot 15:30u in het speellokaal van de Meidoornsingel.
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Griezelen in Bibliotheek Schiebroek
Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek heeft de Schiebroekse bibliotheek een echte
griezelfan uitgenodigd: op zaterdag 14 oktober komt griezelboekenschrijver Reggie Naus op
bezoek, een auteur die onder andere bekend is van de Trubbel de trol-boeken.
Reggie Naus heeft veel onderzoek gedaan naar allerlei griezels en is een echte kenner van
vampiers, weerwolven, spoken en zeemonsters. Daar kan hij prachtig over vertellen, net als over
zijn nieuwe boek, waarin de bokkenrijders de hoofdrol spelen. En misschien neemt hij ook wel
zijn dode hand mee… Als dit alles naar meer smaakt, kun je bij Boekhandel Coelers een
gesigneerd boek van hem kopen!
Wanneer: Zaterdag 14 oktober van 11.00 tot 12.30 uur
Leeftijd: 7+
Locatie: Bibliotheek Schiebroek, Kastanjeplein 8
Tijdens de Kinderboekenweek kun je ook een gruwelijk enge speurtocht doen, waarin je moet
proeven, voelen en ruiken!
De toegang is gratis, maar je hebt wel een toegangsbewijs nodig; dit kun je in de bibliotheek
ophalen of online bestellen via www.bibliotheek.rotterdam.nl. Wist je trouwens dat je geen lid
hoeft te zijn om te komen? Als je wel lid wilt worden: het is gratis! Maar neem dan wel één van je
ouders mee.

Klassenouders
Wat was er een grote opkomst 27 september bij de klassenouderavond!! Echt zo leuk om te zien
dat er zo veel betrokken moeders zijn. Helaas nog geen vaders, maar die zullen ook vast spoedig
volgen. Er zijn heel veel dingen besproken die avond en ook goede tips richting directie gegeven,
bedankt daarvoor. Er zijn helaas nog 2 klassen die geen klassenouder hebben, dat zijn 4a en 8b.
Mocht u daar klassenouder van willen worden, kunt u dit gewoon aangeven bij de leerkracht. Het
zou fijn als elke klas een klassenouder heeft, zodat iedereen van alles op de hoogte kan worden
gesteld. Bedankt alvast.

Wetenschapsklas
Ook dit jaar zal de Wilgenstam in samenwerking met de Erasmus Universiteit meedoen aan de
Erasmus Junior Colleges. 18 leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn hiervoor uitgekozen. Dit jaar
volgen we twee lessenseries. De eerste lessenserie is Gaming. We streven ernaar om zoveel
mogelijk kinderen hieraan mee te laten doen. Voor de eerste sessie lessen zijn dit er 16, wellicht
dat bij de volgende sessie lessen een andere groep kinderen mee kan doen.
We wensen de leerlingen veel plezier!

Schooltandarts
Vanaf maandag 9 oktober tot en met woensdag 11 oktober zal de schooltandarts (JTV
Mondzorg) weer langskomen op de Wilgenstam. Wat houdt de schooltandarts precies in?
Bij JTV Mondzorg voor kids draait alles om kinderen. Zij behandelen kinderen in de leeftijd van 2
t/m 17 jaar. Preventie staat voorop. Ze doen twee keer per jaar controle en geven natuurlijk ook
tips om goed te poetsen.
JTV Mondzorg voor kids is een stichting zonder winstoogmerk. De kosten voor alle controles en
alle behandelingen worden gedekt door de zorgverzekering. Dus geen kosten én ook geen
wachttijden! Kinderen kunnen vanaf ca.4 jaar ook via school komen, indien zij en hun ouders dat
wensen. De kinderen worden dan door de begeleidsters uit de klas gehaald en met een busje
naar de praktijk gebracht ( Maasstraat 14a of de Rusthoflaan 26 Rotterdam), alwaar de controle
en eventueel behandeling plaatsvindt. In geval van bijzonderheden wordt alsnog contact gezocht
met de ouders. Voordelen hiervan zijn:
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•
•

Uw kind wordt op een veilige manier opgehaald en weer teruggebracht.
De kinderen gaan in groepjes, vaak met hun vriendjes en vriendinnetjes naar de tandarts.
Kinderen vinden dit een leuk uitstapje.
• Er zijn geen kosten aan verbonden omdat uw kind bij u in de basisverzekering zit.
Wilt u meer informatie kunt u kijken op: www.mondzorgvoorkids.nl. Hier kunt u zich ook
aanmelden.

Herfst in 1 / 2 B
De herfst is weer begonnen en in groep 1-2 b hebben we dat een beetje gevierd met chef kok
Frank. In de tuin achter de school was deze zomer een prachtige pompoen gegroeid en daar
hebben wij een heerlijk soepje van gemaakt.
Eerst heeft Frank alle ingrediënten voor het recept met ons besproken, voor de kleuters waren
deze twee woorden nieuw en vooral het woord ingrediënten vonden de kinderen heel mooi.
Daarna zijn we aan de slag gegaan, snijden, snijden,
snijden, wortel, pompoen en uien.
Van de uien gingen sommige kinderen zelfs een beetje
huilen. Gelukkig was het heel gezellig aan tafel en
konden de kinderen heerlijk kletsen over van alles en
nog wat onder begeleiding van chef kok Frank.
Als alles is gesneden
moet het heel lang
op een laag vuurtje
pruttelen, ook weer
een leuk woord om te onthouden.
Na het pruttelen en heel vaak even roeren was het zover, de
soep moest gepureerd worden met een staafmixer, opnieuw
een geweldig woord. Terwijl de soep stond te pruttelen heeft
juf Esther bij de bakker 3 heerlijke broden gekocht en konden
we aan tafel.Wat was de soep lekker, op de gang rook het
heerlijk en de soep die over was hebben we aan de andere
juffen en meesters gegeven.

Ouders of vrienden die kunnen klussen?
Zoals jullie al eerder in deze nieuwsbrief konden lezen is onze conciërge niet meer werkzaam bij
ons op school. Nu lopen we tegen kleine klusprobleempjes aan. We proberen heel veel zelf op te
lossen, maar sommige dingen kunnen we niet zelf. Vindt u het leuk om kleine klusjes te doen op
de school (op afroep) of weet u iemand die dat zou willen, zou u zich dan bij de directie willen
aanmelden? We zouden er echt heel erg blij mee zijn.
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl
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Ouderbijdrage
Al heel veel ouders hebben de ouderbijdrage voor dit jaar betaald, fijn!!
Nog even kort waarom dit zo belangrijk is. Op school staan er jaarlijks allerlei leuke activiteiten op
het programma, zoals de schoolreis, de Koningsspelen, Sinterklaas, het Suikerfeest, de avond-4daagse en het kerstfeest. De school krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Om deze
activiteiten te kunnen blijven aanbieden, vragen wij aan u een bijdrage per kind. Het geld komt in
het schoolfonds, dat wordt beheerd door de ouderraad. De vrijwillige ouderbijdrage aan het
schoolfonds voor het schooljaar 2017-2018 is € 40,00 per kind.
In de vorige nieuwsbrief ziet u de betalingsmogelijkheden.

Spel en sportdag bij de groepen 6, 7 en 8
Afgelopen vrijdag 6 oktober volgden drie leerkrachten (Pemmy Bouwhuis, Sylvia Vis en Patrick
van Peer) een masterclass gedragsproblemen in het primair onderwijs. Een mooi moment om in
het kader van de Kinderboekenweek een middagprogramma te maken voor de groepen aan de
Wilgenlei. Meester Remy organiseerde het sporten en de leerkrachten hebben spannende
knutselactiviteiten, weerwolven en een escaperoom georganiseerd.
De kinderen hebben een hele leuke actieve middag gehad.

Dubbel parkeren
Beste ouders en verzorgers, graag willen wij u nogmaals verzoeken om bij de school niet dubbel
te parkeren. Voor de veiligheid van alle kinderen! We weten dat het druk is en dat u soms haast
heeft in de ochtend, maar dubbel parkeren leidt tot hele gevaarlijke situaties. Graag uw begrip!
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