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Welkom 

We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten 
op de Wilgenstam: 
Loyd Gosen, Mohammed El Berkani, Jaylinn Eekhout en Mila 
Dumee. 
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een 
hele fijne tijd op de Wilgenstam!  
 

Kinderboekenweek 
Op woensdag 2 oktober wordt de Kinderboekenweek 
feestelijk geopend. Het thema is: reis mee! De nadruk bij het 
thema ligt op de voertuigen waarmee je allemaal kunt reizen.  
De kinderen van de groepen 1 tot en met 6 worden om 8.30 
uur verwacht op het grote plein aan de Meidoornsingel. We 
zingen daar het lied Reis mee! van Kinderen voor kinderen.  
De ouders van de groepen 1 tot en met 6 zijn van harte 
welkom om de opening bij te wonen. De groepen 7 en 8 
hebben hun eigen opening van de Kinderboekenweek op de 
Wilgenlei.  
 
De Kinderboekenweek wordt op donderdagmiddag 10 
oktober van 14:00-14:30 uur op het grote plein aan de 
Meidoornsingel feestelijke afgesloten met een optocht van 
kunstwerken uit de verschillende klassen. Hier zijn alle 
groepen aanwezig, ook de groepen 7 en 8. Ook hier bent u 
van harte welkom. Via de OR krijgt u nog een uitnodiging om 
iets lekkers mee te nemen, zodat het een echt feest zal 
worden.  
 
De kinderen leren bij ons op school het 
Kinderboekenweeklied. Wellicht vindt u het leuk om deze ook 
te leren, zodat u woensdagochtend bij de opening ook mee 
kan zingen!  
https://www.youtube.com/watch?v=Agy0kqdMBDE.  
 
Ook kunt u kijken op de website: www.kinderboekenweek.nl, 
want die staat boordevol leuke tips, nieuws over de 
bibliotheek en wat er in de boekenwinkels te beleven is. 
Kortom, alles voor een geweldige Kinderboekenweek!  
 
De kinderen zullen op school de hele week bezig zijn met de 
Kinderboekenweek en u op donderdag 10 oktober verrassen!  
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Data in september 2019 

- 2 oktober: Boekenweek opening, 8:30 
uur op het schoolplein op de 
Meidoornsingel 

- 4 oktober: studiedag voor alle BOOR 
scholen in Rotterdam, leerlingen vrij 

- 10 oktober: Boekenweek afsluiting, 
14:00 uur op het schoolplein op de 
Meidoornsingel 

- 9 oktober 19:30 uur: ouderavond 
kunst en cultuur op de Wilgenlei 

- 21 t/m 25 oktober: herfstvakantie 
- 29 oktober: OR vergadering 

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

Belangrijk!!: 

Vrijdag 4 oktober: studiedag (alle 
basisscholen van BOOR), leerlingen zijn 
deze dag vrij. 

mailto:jeanine.barneveld@wilgenstam.nl
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Terugkoppeling continurooster 
De evaluatie over het continurooster had u nog van ons tegoed! Hierbij alsnog de terugkoppeling van de 
enquête en de acties die we hebben gedaan: 
Bij een invoering van een verandering zijn er altijd negatieve en positieve geluiden. Dit is ook goed, want 
dan kunnen we wat met de feedback, en soms heeft de verandering ook gewoon wat tijd nodig. 
Van alle ouders (113) die de enquête hebben ingevuld zijn dit de belangrijkste punten: 

 
Minder dan 5% van de ouders geeft aan dat zij meer gebruik zijn gaan maken van de BSO 
60% van de ouders vindt dat het fijn is dat de dag eerder afgelopen is, 15% vindt dit niet fijn en 25% heeft 
geen mening. 
De redenen waarom mensen het wel fijn vinden zijn: 

• ’s Middags meer plezier, langere speeltijd, meer huiswerktijd en meer sporttijd 

• Meer tijd samen, vermoeidheid bij de kinderen is minder 

• Mijn kind heeft meer tijd om te rusten  

• Meer balans 
De redenen waarom mensen het niet fijn vinden zijn: 

• Nu wel BSO nodig 

• Kinderen zijn eerder uit, eerder thuis, minder werktijd over voor ouders 

• BSO tijd is nu langer 

• Het levert opvangproblemen op 
80% van de ouders geeft aan geen problemen te hebben met de planning thuis. 20 % ervaart wel deze 
problemen. Wel geeft een groot gedeelte van deze 20% aan dat het ook een stukje gewenning is. 
 
Over de vraag of het continurooster rust brengt in de groep en/of thuis, zijn de antwoorden ook 
verschillend: 
Positieve geluiden: 

• Geen discussie meer over wel of niet overblijven 

• De dagen brengen meer structuur 

• Kinderen zijn rustiger als ze thuis zijn 

• Geen gehaast tussen de middag 

• Kinderen eten meer op school dan ze thuis deden 
Negatieve geluiden: 

• Kinderen hebben te weinig tijd om rustig te lunchen 

• Kinderen moeten een langere tijd achter elkaar geconcentreerd zijn 

• Kinderen eten soms niet alles op, en nemen eten en drinken weer mee terug naar huis. 
 
Wat vinden de ouders tot nu toe fijn: 

• Geen overblijfkosten 

• Meer rust voor de kinderen, ook geen gehaast meer tussendoor 

• Eerder uit 

• Fijn voor werkende ouders 

• Elk kind is gelijk 

• Structuur 

• Geen leerdip in de dag 
 
Wat zijn volgens de ouders de nadelen van het continurooster: 

• Kinderen hebben minder tijd om te drinken en te eten 

• Langere BSO tijd voor de kinderen die bij de BSO zijn en ook hogere kosten 

• Kinderen langer alleen thuis als ouders werken 

• Niet even gezellig thuis lunchen 
 
In het team hebben we deze enquête ook besproken en hebben we het ook gehad over de werkdruk die de 
leerkrachten ervaren. 
Verbeterpunten voor de Wilgenstam dit jaar zijn: 
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We blijven TOS inzetten, zodat de kinderen nog leuker kunnen spelen (dit jaar wordt TOS ook op de 
Wilgenlei ingezet) 
We hebben duidelijke afspraken gemaakt voor de groepen 3 t/m 8, als het gaat om de lunch en kleine 
pauze in de klas. 
Tijdens de kleine pauze wordt er gekeken naar schooltv, weekjournaal of iets anders informatiefs wat bij de 
groep past. 
Tijdens de grote pauze wordt er voorgelezen.  
Het kan zijn dat deze invulling soms wordt omgewisseld. 
Bij de kleuters zal het anders zijn, daar krijgen de kinderen veel vaker op een dag een speels moment. Zij 
eten rustig in de kring. 
 
We doen ons best om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, mocht u vragen en/of 
opmerkingen hebben, loopt u dan gerust even bij de leerkracht binnen. 
 

Oproep veiligheidsouders 
Afgelopen week werd ik door ouders benaderd, toen ik weer bestuurders van auto’s die dubbel geparkeerd 
stonden aan het toespreken was, waarom zij niet konden helpen. Er waren ouders die ook graag ‘s 
ochtend en aan het einde van de middag wilden helpen om de veiligheid voor onze 
kinderen te garanderen. Wat een fantastisch plan en wat fijn! Het idee is dat we een 
rooster maken met ouders, van maandag t/m vrijdag, waarbij altijd 2 ouders in een geel 
hesje bij de ingang gaan staan en ouders toespreken en dringend verzoeken hun auto te 
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Ook kunnen deze ouders de kiss 
and ride strook nog eens goed uitleggen, het is namelijk niet parkeren en uitstappen, 
nee… het is parkeren, uw kind uit laten stappen en vervolgens weer wegrijden voor 
andere ouders die met de auto komen. 
Kortom wie wil er helpen?? 
Graag een mail sturen naar jeanine.barneveld@wilgenstam.nl, dan zal ik iedereen uitnodigen, vertellen wat 
de bedoeling is, zodat we snel kunnen starten. Ik hoop op heel veel veiligheidsouders!! 
 

Ouderavond kunst en cultuur! 
Op woensdag 9 oktober mogen wij met trots Wolf Brinkman aan u voorstellen. Wolf is al lang verbonden 
aan de Wilgenstam en geeft bij ons fantastische kunstlessen. Hij kan beter dan wie dan ook uitleggen 
waarom wij op de Wilgenstam veel aandacht besteden met de kinderen aan kunst en cultuur.  

Het wereldmuseum is i.s.m. Wolf Brinkman een super mooie leerlijn Wereldburgerschap 
aan het ontwikkelen voor groep 1 t/m 8. De Wilgenstam is zijn pilotschool waar deze 
lessen gedraaid zullen worden. De lessen hangen aan wereldburgerschap en hebben een 
koppeling met de collectie in het Wereldmuseum. De leerlingen van de Wilgenstam zullen 
dit jaar ook uitgenodigd worden in het Wereldmuseum. Wolf heeft de leerkrachten voor de 
start van het nieuwe schooljaar een inspiratiesessie gegeven, eentje die wij u ook graag 
gunnen. Graag nodigen wij u daarom uit om op woensdag 9 oktober om 19:30 uur op de 
Wilgenlei. Laat u ook meeslepen in de wereld van kunst en cultuur en laat u verwonderen! 
Voor informatie over Wolf Brinkman zie: 

http://www.wolfbrinkman.nl 
en zijn TED talk: https://www.youtube.com/watch?v=4gPi8UR06KI 

 

Wilgenstamkalender 
Als het goed is hebben alle kinderen deze week weer de Wilgenstamkalender mogen ontvangen. Hierin 
staan alle vakanties, studiedagen, vergaderingen en werkweken. Mocht u de kalender niet hebben 
ontvangen, kunt u er 1 ophalen bij de administratie bij Nel den Haan. 
 

 

 

 

 

 

mailto:Jeanine.barneveld@wilgenstam.nl
http://www.wolfbrinkman.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=4gPi8UR06KI


 

  4 

Klassenouders 
Sommigen groepen hebben al een fantastische klassenouder of ouders, maar sommige groepen helaas 
nog niet. Met klassenouders is het zo fijn werken op school, we kunnen snel schakelen als er nieuwe 
informatie is voor de groep of over de school en de leerkrachten kunnen gemakkelijk een oproep doen voor 
hulp met een activiteit in de klas of een uitje. De leerkracht zal u wellicht aanspreken om klassenouder te 
worden, maar mocht u zelf interesse hebben, kunt u dit ook kenbaar maken bij de leerkracht. 
Binnenkort worden alle klassenouders ook uitgenodigd door de OR voor een welkomstbijeenkomst, daarin 
kunt u vragen stellen en zal de OR u informatie geven vanuit de school. 
We hopen op weer heel veel enthousiaste klassenouders! 
 

Verlof aanvraag 
Steeds vaker komen ouders bij mij aankloppen met een verlofaanvraag. De school mag alleen verlof 
toekennen als het gaat om de volgende zaken: 

• Bepaalde religieuze feestdagen 

• De onmogelijkheid om in schoolvakanties op vakantie te gaan 

• Andere speciale of gewichtige omstandigheden 
Op het aanvraagformulier voor verlof staan deze regels uitgebreid uitgelegd. 
Verlof aansluitend aan een vakantie wordt bijna altijd afgekeurd, mocht u dan toch deze extra dagen 
opnemen, zal de school genoodzaakt zijn de inspectie in te lichten. Ook zal de inspectie bij ons op school 
soms controles uitvoeren. Staat uw kind dan op ongeoorloofd afwezig zal u een boete per gemiste 
schooldag ontvangen. Let dus goed op de vakantiedata die al allemaal bekend zijn, zodat u niet per 
ongeluk de verkeerde datum boekt. 
 

Inloopochtenden 
Zoals elk jaar bent u weer van harte welkom in de groepen te komen kijken. Wij doen dit altijd de eerste 
maandag ochtend van de maand en de laatste vrijdagochtend van de maand. Aangezien er bij de kleuters 
alleen nog maar op de woensdagochtend een inloopmoment is, zullen de kleuters ook meedoen aan deze 
inloopmomenten. Zo leuk om eens te kijken hoe er les wordt gegeven! 
Bij de kleuters zijn de tijden:    
8:30 tot 9:15 uur 
Bij de groepen 3 t/m 8 zijn de tijden:  
Wilgenlei: 8:30 tot 9:00 uur 
Meidoornsingel: 8:45 tot 9:15 uur 
 
De data zijn: 
Maandag 7 oktober 
Vrijdag 18 oktober 
Maandag 4 november 
Vrijdag 29 november 
Maandag 2 december 
Vrijdag 20 december 
Maandag 6 januari 
Vrijdag 31 januari 
Maandag 3 februari 
Vrijdag niet ivm studiedag 
Maandag 2 maart 
Vrijdag 27 maart 
Maandag 6 april 
Vrijdag niet ivm koningsspelen 
Maandag 11 mei 
Vrijdag 29 mei 
Maandag 8 juni 
Vrijdag 26 juni 
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Even voorstellen: nieuwe School Maatschappelijk Werker 

(SMW) 
Graag wil ik mij in het kort even voorstellen. Mijn naam is Hasnae Hamdi, 
Schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de Wilgenstam. 
Wat is schoolmaatschappelijk werk (SMW)?: 
De schoolmaatschappelijk werker heeft als doelstelling een bijdrage te leveren 
aan een goede ontwikkeling van kinderen. Door middel van samenwerking met 
de school en hulpverlening is het mogelijk blokkades in thuis- of schoolsituatie 
op te heffen. Op deze manier kan het kind zich sociaal en emotioneel gezond 
ontwikkelen. 
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik op school aanwezig en in dienst van 
het Centrum Voor Dienstverlening Noord/Hillegersberg/Schiebroek. Ik kan dus 
onafhankelijk van school, maar wel in samenwerking met school mijn werk doen. 
Ik werk samen met de directie en de intern begeleider van de school. 
Het SMW is een laagdrempelige voorziening, waar je met kleine vragen, maar ook met grote zorgen 
terecht kunt. Het is belangrijk dat ik samen met de ouder(s) bekijk welke weg we het beste kunnen inslaan. 
Met welke zorgen en vragen kunt u bij het SMW terecht: 

• Problemen op school: uw kind heeft bijvoorbeeld moeite op school, moet erg wennen aan een 
nieuwe school, moeite met de onderwijsvorm. 

• Uw kind wordt gepest. 

• Gedragsproblemen: uw kind gedraagt zich druk of agressief, uw kind is juist heel stil en trekt zich 
terug. 

• Uw kind wil niet luisteren. 

• Problemen binnen uw gezin die ook uw kind (kunnen) raken, zoals echtscheiding, woonproblemen 
of financiële moeilijkheden. 

• Vragen over of problemen met de opvoeding. 
Ik ben als volgt bereikbaar: 
Elke maandag en dinsdag op de Wilgenstam. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch en 
via de mail bereikbaar: T: 06-40815579, E: hhamdi@cvd.nl 
 

OR versterken? 
Ouders gezocht voor de ouderraad. Vindt u het leuk om 
iets extra’s voor de school te doen of te helpen bij 
allerlei leuke activiteiten in de school… we hebben u 
hard nodig! 
 
 

Stichting Meedoen in Rotterdam 
Namens de gemeente Rotterdam brengen wij het 
volgende bericht onder uw aandacht. 
Op de fiets naar school, werkweekgeld kunnen laten 
vergoeden en na schooltijd muziek maken of sporten: 
dit zou voor elk kind mogelijk moeten zijn. Helaas is dat 
voor een deel van de Rotterdamse kinderen niet zo. 
Stichting Meedoen zet zich in voor deze kinderen. 
Hier kunt u meer lezen over de Stichting Meedoen, 
ondersteund door de Gemeente Rotterdam. 
https://www.nieuwsbriefrotterdam.nl/jeugd-onderwijs-
010//nieuwsbrief/?id=39&idc=339&p=87201#top 
 
 
 

mailto:hhamdi@cvd.nl
https://www.nieuwsbriefrotterdam.nl/jeugd-onderwijs-010/nieuwsbrief/?id=39&idc=339&p=87201#top
https://www.nieuwsbriefrotterdam.nl/jeugd-onderwijs-010/nieuwsbrief/?id=39&idc=339&p=87201#top
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