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Na de herfstvakantie zijn wij gestart met periode 
tweede van de vijf periodes die een schooljaar 
heeft. Deze aankomede periode staat in tekenen 
van het eerste rapport, kunstlessen en de viering 
van sinterklaas en kerst.  
 

Wilgenstam in ontwikkeling 

Spelend leren 1-2 en thema Haven 
Bij de groepen 1-2 gaan de leerlingen in deze 
periode het thema “Haven” verkennen en zal 
vanuit spelend leren de kinderen meegenomen 
worden wat er allemaal gebeurt in de haven. 
Binnenkort gaan de kinderen van groep 1-2 ook 
naar Professor Plons om ook buiten de school 
verder te leren en te spelen.  

 
Spelend leren in groep 3 
Groep 3 gaat in deze periode met lezen naar steeds vlotter 
lezen van letters, woorden en korte verhalen.  
De leerlingen raken steeds meer gewend dat ze in 
verschillende omgevingen werken die passen bij hun 
onderwijsbehoeften. Het spelen in de hoeken, zoals de 
kinderen gewend zijn vanuit groep 1-2, krijgt steeds meer 
vorm met de doelen van groep 3. Wij wachten op de laatste 
bestellingen om de hoeken helemaal af te maken en nog 
beter vanuit spelend leren in te zetten.  
 
Leerdoelbewust onderwijs in de groepen 3 t/m 8 
De afgelopen studiedagen hebben onder andere in het teken gestaan om nog meer richting te 
geven aan de leerdoelen die leerlingen moet kunnen en weten in een bepaald fase van hun 
ontwikkeling. Met “Mijn Leerlijn” gaan wij starten met spelling om meer focus te krijgen welke 
leerdoelen behaald moeten worden waardoor wij nog beter leerlingen kunnen begeleiden om 
hun leerdoelen te behalen.  
Ook gaan wij in de aankomende periode als team aan de slag om de weektaak meer 
doelgericht te maken en meer tijd in het weekrooster vrij te maken waarin leerlingen aan hun 
weektaak kunnen werken. Wij willen op deze manier leerlingen steeds meer zelfstandiger 
maken op weg naar de volgende stap van de middelbare school. 
 
 

Nieuwsbrief november 2021 
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Ontwikkeling meer- en hoogbegaafdheid 
op de Wilgenstam 
In de eerste periode is juf Judith gestart met 
inrichten van de nieuwe plusklas. De plusklas 
is verhuisd naar het oude lokaal van groep 3 
op de begane grond. Om leerlingen beter te 
signaleren op kenmerken van meer- en 
hoogbegaafdheid zijn wij overgestapt naar 
een ander signaleringstool. De afgelopen 
weken is deze tool ingevuld door de 
leerkrachten. Op basis van de resultaten gaat 
juf Judith leerlingen verder bekijken en de 
plusklas weer opstarten. In de weektaak en in 
de plusklas gaan wij de onderliggende 
onderwijsbehoeften van deze leerlingen 
verder vorm geven.  

 
Kunstlessen in de komende periode 
In november start de eerste ronde van kunstlessen van Heleen en Wolf. Heleen en Wolf zijn 
bekende kunstenaars op school die de leerlingen via kunst creatief laten denken en 
ontwikkelen. Heleen gaat op woensdagochtend bij groep 1-2 het Kleuteratelier oppakken en op 
dondermiddag aan groep 3 kunstlessen verzorgen. Wolf gaat op vrijdag, in deze eerste ronde, 
de groepen 7 en 8 meenemen door kunst en meetkunde met elkaar te verbinden. 
 
 

Korte mededelingen:  
Wij volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal –  
Op 8 november start het Sinterklaasjournaal. Op school  
volgen wij het verhaal van het sinterklaasjournaal. Op vrijdag 3 
december vieren wij Sinterklaas op school en maken wij er 
weer een mooi feest van!  

 
 

Kansengelijkheid - Wij vinden het belangrijk dat elk kind op 
school de kansen krijgt om mee te komen in onze samenleving 
ook als ouders financieel minder draagkracht hebben. Wij willen 
daarom ouders erop attenderen dat er fondsen zijn die 
aangevraagd kunnen worden om u te ondersteunen. Klik op 
bijgeleverde link voor verdere informatie.  
https://www.meedoeninrotterdam.nl/ouders/wat-aan-te-vragen/ 
 

 
Ouderbijdrage – Afgelopen week zijn de brieven 
verstuurd voor de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is 
vrijwillig maar wij willen u erop attenderen dat zonder 
deze bijdrage veel van onze extra activiteiten niet door 
kunnen gaan die juist school zo leuk maken. Mocht u 
problemen hebben om het bedrag te betalen, neem dan 
contact op met juf Nel van de administratie of juf Saskia 
van de directie. 
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Ouderbetrokkenheid 
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij 
de school en ons onderwijs. De afgelopen periode 
van corona is dit een hele opgave geweest met 
elkaar in verbinding te blijven. Gelukkig kunnen wij 
dit schooljaar weer iets meer om elkaar te 
ontmoeten. Wij hebben afgelopen week weer de 
biebouders mogen ontvangen die zijn komen helpen 
met het uitzoeken van boeken met leerlingen in de 
bibliotheek. De ouderraad is met meester Jasper, 
als eventmanager van de school, aan de slag 
gegaan om de komende periode allerlei 
evenementen te organiseren op school zoals de 
Kinderboekenweek. Zoals wij hebben ervaren is het 
een spetterende opening geworden (zie foto’s) en 
hebben meerdere ouders over hun beroep kunnen 
praten in de verschillende klassen. Aankomende 
week staan twee evenementen op de agenda die 
belangrijk zijn en wij graag onder aandacht willen 
brengen. 
 

Digitale Ouderavond van de ouderraad 
 

Donderdagavond 4 november organiseert de ouderraad van 20.00 uur tot 
21.30 uur de jaarlijkse ouderavond. Om de school, de leerkrachten, de 
kinderen en elkaar beter te leren kennen doen we de ‘Wat weet u van 
De Wilgenstam quiz’. Die wilt u niet missen! 
 
 

 
Verder staat het volgende op de agenda: 

• Jaarrekening en begroting.  
We vertellen wat we met de ouderbijdrage hebben gedaan en wat de plannen zijn voor 
dit schooljaar. 

• Nieuws van de medezeggenschapsraad 

• De Wilgenstamapp en de nieuwe website.  
Roel van het bedrijf Concapps laat zien wat er allemaal mogelijk is met de 
Wilgenstamapp en hoe de nieuwe website van De Wilgenstam eruit gaat zien. 

• Suggesties voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid 
Graag gaan we met u in gesprek hoe we de betrokkenheid met de school kunnen 
vergroten. Ideeën zijn van harte welkom.  

 
Net als vorig jaar is deze avond online. U kunt deelnemen via onderstaande link.  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTc0ZTgwZTctYjc3Yi00YjU4LTg5YTEtYzQyOGJhZTZkNTI0%40thread.v2/0?conte

xt=%7b%22Tid%22%3a%2213ea375c-18b9-45de-b7d2-

4de6ef992b3c%22%2c%22Oid%22%3a%227d64f925-b6fb-4404-903b-e94894087af8%22%7d 
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Koffieochtend ouders van kleuters – thema gezond eten 
 
Op donderdagochtend 4 november om 8.45u is er een 
koffieochtend op school waarin Zeliha (SMW) u meeneemt 
over gezonde voeding bij jonge kinderen. Wij gaan met u 
in gesprek en u kunt vragen stellen over dit thema. U kunt 
zich vanaf 8.30u bij de hoofdingang melden, de koffie en 
thee staat voor u klaar!  
 

 
 
Aankomende evenementen in november 
 

Discoavond groep 7/8 
Op vrijdagavond 12 november houden wij de 
discoavond voor groep 7-8. Meester Jasper gaat zijn DJ 
kwaliteiten weer inzetten om er een leuke avond van de 
maken! Wij verwachten alle leerlingen op school om 
deze avond mee te maken. Om dit te bevorderen zijn er 
vanaf dit schooljaar geen kosten verbonden aan 
deelname aan deze avond.  
 
 
 

 
Slaapfeest groep 5 
Op vrijdagavond 19 november is het slaapfeest van groep 5. Afgelopen 
jaren gingen wij altijd in groep 5 een aantal dagen op kamp. De 
ervaring heeft ons geleerd dat meerdere dagen weg van huis voor 
leerlingen in groep 5 een grote uitdaging was. Wij hebben daarom dit 
schooljaar gekeken hoe wij een betere opstap kunnen creëren naar de 
kampen die in groep 6 t/m 8 gehouden worden. Wij hebben om deze 
reden een eendaagse overnachting georganiseerd als opstap naar het 
kamp van groep 6 in het volgende jaar. 
Tijdens dit slaapfeest gaat de groep allerlei spelletjes doen op school 
die bijdragen aan de saamhorigheid van de groep en de gezelligheid 
met elkaar. Het is daarom belangrijk dat elke leerling erbij is om de 
saamhorigheid en gezelligheid samen te maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Saskia Boerkamp & team Wilgenstam 
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