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Welkom 
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten op de 
Wilgenstam: Brandon Petit, Amira Ahmar Elhank, Tyshaira Wiegel, 
Dwayne Silva Simoes, Mila Autera, Rodaina Soula, Kaj Loeve, 
Malvin Aurelius, Imran Gamah, Cuma Inci, Mert Inci, Lotta van 
Waart, Lina Allach en Rayane Allach.  

Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s) een hele 
fijne tijd op de Wilgenstam!  

 

Naschoolse activiteiten. 
Wat kregen we een hoop enthousiaste aanmeldingen voor het 
eerste blok! Fijn om te merken dat het aanbod in de smaak valt, 
maar de keerzijde is dat er tientallen activiteiten meer aangevraagd 
zijn dan verwacht. 
Na veel gepuzzel is het voor 95% gelukt om alle kinderen in ieder 
geval één gekozen activiteit aan te bieden. We zullen proberen om 
de kinderen die nu nergens geplaatst konden worden, een 
voorkeursbehandeling te geven bij blok 2.  
We zijn al druk bezig met een nieuw verrassend programma samen 
te stellen, binnen de financiële mogelijkheden die wij hebben.  
In november komt de volgende flyer alvast mee naar huis. 
 
Heeft u zelf een achtergrond als bijvoorbeeld kunstenaar, muzikant, 
architect etc. en wilt u de Wilgenstam vrijwillig versterken (door 
bijvoorbeeld een gastles onder schooltijd te geven of een workshop 
na schooltijd) laat dit dan weten via 
suzanne.scheenjes@wilgenstam.nl 

 

Opening van het schoolplein 
Wat was het een herrie! En dat was precies de bedoeling: iedereen 
mocht het weten hoe fantastisch ons nieuwe plein is! Ook RTV 
Rijnmond heeft onze lawaaioptocht gehoord en live uitgezonden op 
de radio. Daarnaast schreven zij dit artikel over de Wilgenstam. 
(Achter de laatste foto kunt u het korte radiofragment beluisteren, 
waarin ook een aantal kinderen worden geïnterviewd). 
https://www.rijnmond.nl/nieuws/173233/Groen-schoolplein-in-
Rotterdam-Schiebroek-met-veel-lawaai-geopend  

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2018 
In deze nieuwsbrief 

- Welkom 
- Naschoolse activiteiten 
- Opening van het schoolplein 
- Ophalen en brengen groepen 

3 en 4  
- Kinderboekenweek 
- Lego league, Robotica 
- Ingezonden brief 
- 10 stagiaires 
- Inloopochtenden in alle 

groepen 
- Het eerste Wilgenstammertje 
- TOS (Thuis Op Straat) 
- Koffie ochtend 
- Alvast vrijhouden!! 

Ouderavond donderdagavond 
22 november 
 

Data oktober en november 
- 3 oktober: start 

Kinderboekenweek 
- 3 oktober: grote 

wetenschapsdag 
- 9 en 10 oktober: 

schoolfotograaf (indeling volgt) 
- 16 oktober MR vergadering 
- 22 oktober t/m 26 oktober: 

herfstvakantie 
- 31 oktober: OR vergadering 
- 1 november: koffieochtend 

 

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

mailto:suzanne.scheenjes@wilgenstam.nl
https://www.rijnmond.nl/nieuws/173233/Groen-schoolplein-in-Rotterdam-Schiebroek-met-veel-lawaai-geopend
https://www.rijnmond.nl/nieuws/173233/Groen-schoolplein-in-Rotterdam-Schiebroek-met-veel-lawaai-geopend
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Na de herrie en overvloed aan prikkels, lukte het de kinderen goed om snel weer te terug te switchen naar 
ons rustige dagelijkse onderwijs.  
Bedankt voor uw hulp en enthousiasme! 
 

 

 

Ophalen en brengen groepen 3 en 4 
Om de drukte bij de hoofdingang wat te verminderen, gaan de groepen 3 en 4 in de ochtend via de linker 
zij-ingang naar binnen. Vanaf woensdag 3 oktober zullen de groepen 3 en 4 ook opgehaald worden bij de 
zij-ingang. 

 

Kinderboekenweek 
'Vriendschap' is het thema tijdens de Kinderboekenweek van dit jaar. Met het bijbehorende motto 'Kom 
erbij!' wordt het zeker gezellig in de groepen. 
 
Een onderwerp, dat in alle groepen uitgebreid belicht en besproken zal worden. 
 
Wat gaan we allemaal doen? 
Op woensdag 3 oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Álle kinderen, van groep 1 tot en 
met 6, worden om 8.35 uur verwacht op het groene speelplein op de Meidoornsingel. Hier zullen we met 
z’n allen het kinderboekenweeklied zingen. Het lied heet 'Kom erbij' en wordt gezongen door Kinderen 
voor Kinderen. Mocht u ook thuis willen oefenen? U vindt het op youtube: https://youtu.be/AVFa9hea4Bw. 
Naast de officiële video kunt u ook op youtube een zangles vinden. 
 

https://youtu.be/AVFa9hea4Bw
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Als ouder/verzorger nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Na deze gezamenlijk opening gaan alle kinderen naar hun eigen groep, en wordt, middels het voorlezen 
van een boek, de Kinderboekenweek in de groep gestart. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we met alle groepen een muurkrant maken met als centrale thema: 
Vriendschap. 
Iedere groep maakt 1 pagina en aan het einde van de week bekijken de groepen de gezamenlijke 
muurkrant in het speellokaal.  
 
U kunt alvast een kijkje nemen op de website: http://www.kinderboekenweek.nl, want die staat boordevol 
leuke tips, nieuws over de bibliotheek en wat er in de boekwinkels te beleven is. Kortom, alles voor een 
geweldige Kinderboekenweek! 
Lezen, voorlezen en voorgelezen worden - we kijken er weer naar uit!! 

 

Lego League 
In de groepen 8 zijn de leerlingen voluit bezig met Robotica. Deze lessen worden begeleidt door Stichting 
Doenk. Op deze manier worden de leerkrachten en de leerlingen begeleidt bij hun vragen. Want makkelijk 
is het niet, maar wel heel leuk! De leerlingen gaan met sprongen vooruit en het doel is om mee te doen aan 
de First Lego League, die op zaterdag 24 november plaats gaat vinden aan de RDM Kade in Rotterdam. 
Om dit mogelijk te maken op de Wilgenstam hebben een drietal bedrijven ons gesponsord, dit zijn 
Geerdink, Enigma en Compass. Zonder deze sponsering hadden we dit niet kunnen realiseren, 
nogmaals dank hiervoor! 
 

 
 
 

http://www.kinderboekenweek.nl/
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Maar wat is de First Lego League dan eigenlijk?    
De First Lego League is een wedstrijd die jongeren van 9 t/m 14 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol 
van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten 
worden elk jaar opgehangen aan een thema en gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. De 
kinderen werken in teams van maximaal tien deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen 
en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales. De opdrachten zijn: 
1: Ontwerp, bouw en programmeer een robot 
De teams moeten een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij maken ze 
gebruik van het Lego Mindstorms systeem. Met deze robot moet tijdens de finaledagen wedstrijden worden 
gespeeld op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn. Het parcours is zo ontworpen dat 
beginnende teams vrij eenvoudig punten kunnen halen. Voor gevorderde teams is het echter onmogelijk 
om alle punten in de wacht te slepen. 
2: Voer je eigen onderzoek uit en presenteer de resultaten 
De First Lego League is meer dan alleen een robotwedstrijd. Elk team voert binnen het jaarlijkse thema 
een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van techniek en technologie en presenteert de 
uitkomst tijdens de regionale en landelijke finale. Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt van de kinderen 
verwacht dat ze zelf initiatief nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar een 
probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben. Vervolgens 
moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze vervolgens presenteren op de 
finaledagen. 
 
De leerlingen van de Wilgenstam gaan kijken aan welke opdracht zij mee gaan doen! We houden u op de 
hoogte! 
 

Ingezonden brief 
Een tijdje geleden werd er een brief afgeleverd op school. Deze brief is geschreven door een bezorgde 
ouder van de Wilgenstam. Het gaat over het parkeren voor de school en de gevaren waar onze kinderen 
dagelijks aan worden blootgesteld. Ik ben zo blij met deze brief, ook omdat ik heb ingezien dat we het met 
elkaar moeten doen. De leerkrachten gaan er in de klas ook meer over praten. De school zal met onze 
eigen leerlingenraad en de gemeente gaan kijken naar andere oplossingen. Maar nu ik dit opschrijf, blijf ik 
verbaasd over die mensen die toch hun auto dubbel parkeren en onze kinderen in gevaar brengen! 
Dus ik leg het toch nog 1 keer uit: 
Graag uw auto parkeren in de parkeervakken rondom de school (het kan zijn dat het voor de school bezet 
is, maar in de straat er tegenover of om de hoek zijn ook parkeervakken). We hebben 3 kiss and ride 
parkeerplekken, deze zijn echt alleen bedoeld om uw kinderen eruit te laten, niet om geparkeerd te blijven 
staan. 
Fietsen van kinderen horen in de fietsenstalling achter bij de kleuters, niet vooraan bij de ingang.  
Leerkrachten parkeren hun fietsen naast de deur bij de ingang. 
Zou u de bakfietsen bij het hek naast de flat willen zetten, aangezien de stoep bij de ingang van de school 
smal is. 
 
Ik hoop dat we hier met z’n allen op letten en samen ons best doen voor de veiligheid op onze school. 
Dank alvast. 
 

10 stagiaires 
Dit jaar hebben we weer studenten van de Hogeschool Rotterdam. Deze studenten blijven in ieder geval tot 
aan de kerstvakantie. Hieronder de namen van de studenten en de groep waarin ze stage lopen. U zult ze 
vast tegenkomen in de groep of wellicht ook bij een rapportgesprek. 
Jet Groeneveld : groep 1A/2A 
Marina Lykouresi: groep 1B/2B 
Anne Rebernik: groep 3A  
Marien van der Vliet: groep 3B 
Madelon Klop: groep 4A 
Evi Postma: groep 5B  
Pieter van Wijnen: groep 6A 
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Glenn van Hof: groep 7B  
Marieke Beurskens: groep 8A 
Tijn Gorter: groep 8B 

 

Inloopochtenden in alle groepen 
Ook dit jaar bent u weer tot 9:15u welkom in de groep van uw zoon of dochter. Naast de momenten dat u 
“gewoon” even in de groep komt, hebben we weer de volgende maandag- en vrijdagochtenden op een rijtje 
gezet.  
Maandag: 1 oktober 
Vrijdag: 19 oktober 
Maandag: 5 november  
Vrijdag: 30 november 
Maandag: 3 december 
Vrijdag: 14 december 
Maandag: 7 januari 
Vrijdag: 25 januari 
Maandag: 4 februari 
Vrijdag: 15 februari 
Maandag: 4 maart 
Vrijdag: 29 maart 
Maandag: 1 april 
Maandag: 6 mei 
Vrijdag: 24 mei 
Maandag: 3 juni 
Vrijdag: 28 juni 
Maandag: 1 juli 

 

Het eerste Wilgenstammertje! 
Je kunt niet jong genoeg beginnen op de Wilgenstam,  
vandaar dat Zayn ons eerste Wilgenstammertje is!  
Wat is hij toch lief!  
Bedankt voor de leuke foto! 
 
PS: heeft u als moeder van de Wilgenstam recent ook een baby gekregen, 
komt u dan ook een leuke romper ophalen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOS (thuis op straat) 
Vanaf donderdag 4 oktober zal Jesse van TOS op de maandag en de donderdag op de Meidoornsingel het 
buitenspelen in de pauze nog leuker gaan maken. Jesse werkt bij Thuis Op Straat. 
Thuis Op Straat (TOS) werkt al meer dan 20 jaar aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de 
wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. 
Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt. 
‘Veel meer dan buiten spelen’. Jesse zal de leerkrachten ondersteunen in de grote pauze. 
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Koffieochtend 
De eerstvolgende koffieochtend voor alle ouders zal op donderdagochtend 1 november zijn. 
Onderwerpen die dan aan bod zullen komen zijn: 

• Hoe geven we les op de Wilgenstam 

• Wat doen we aan extra ondersteuning 

• Wat betekenen alle cijfers/cito gegevens op een rapport 
Komt u ook? 
 

Alvast vrijhouden!! Ouderavond donderdagavond 22 november 

 

 

 
 
 

 


