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Data april:
2 april vrij, tweede Paasdag
4,5 en 6 april: kamp groep 7
7 april (zaterdag): Tuindag
11, 12 en 13 april: kamp groep 6
16, 17 en 18 april: kamp groep 5
17, 18 en 19 april: Eind CITO groep 8
20 april: Koningsspelen, leerlingen 12:00 vrij
26 april: optreden groep 3 in de Buurvrouw
27 april: Koningsdag, leerlingen zijn vrij
28 april t/m 13 mei: meivakantie
Let op:
Maandag 14 mei: studiedag, de leerlingen zijn ook
vrij
Heeft u vragen? Mail naar:
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen
welkom heten op de Wilgenstam:
Dion Gerard, Rohan Thakoerdat en Reshano
Ramcharan
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /
verzorger(s)
een hele fijne
tijd op de
Wilgenstam!

Juf Jamie is
bevallen
Op donderdag
1 maart is Juf
Jamie bevallen
van een
prachtige zoon. Zijn naam is Jaylian. Ouders
zijn super blij en genieten van dit mooie
wondertje. Het team wenst hen dan ook heel
veel plezier met dit lieve ventje!

Update schoolplein en tuindag 7
april
Van stichting BOOR hebben we te horen
gekregen dat als alles goed gaat er in de
zomervakantie aan ons schoolplein wordt
gewerkt.
We zijn nu met de architecten bezig wat
er allemaal op het schoolplein moet komen,
zodat het een nog mooier groen schoolplein
wordt. Als de tekeningen klaar zijn en we
precies weten wanneer alles gaat gebeuren,
informeren we hier meer over!
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Om tot de zomervakantie het plein nu al wat leuker te maken, hebben we op 7 april een
tuindag georganiseerd. Deze is van 10:00 tot 14:30 uur.
We gaan wat dingen opknappen maar ook dingen maken, als een bandenparcours en hutten
voor de kinderen.
Vele handen maken licht werk! Het zou super zijn als u kunt komen helpen!
Er wordt voor een heerlijke lunch gezorgd. Inlopen kan altijd, maar wilt u mee lunchen geef dat
dan even aan bij directie@wilgenstam.nl

Peuterspeelzaal op de Meidoornsingel
Op dinsdag 3 april om 13:00 zal Peuter en Co zich vestigen op de Meidoornsingel.
Dit zal worden gevierd met alle peuters en hun ouders.
De Wilgenstam en Peuter en Co zijn hier beiden blij mee, aangezien de leerkrachten en de
pedagogisch medewerkers zo nog beter kunnen samenwerken.
Mocht u ook interesse hebben om uw kind aan te melden bij Peuter en Co, kan dit via:
www.peuterenco.nl
U kunt ook altijd even komen kijken!
We wensen Peuter en Co veel plezier op de Meidoornsingel

Paasontbijt
Bij elke groep was het woensdag 28 maart bij het paasontbijt heel erg gezellig. Hierbij ook een
bedankje aan de OR die alle lekkere dingen in alle klassen hadden verzorgd. De kinderen
hebben gesmuld. Groep 6a heeft ook nog paaseieren op
het plein gezocht.
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Levensbeschouwelijke vorming
Openbaar onderwijs hoort bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor
de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de
Nederlandse samenleving. Nu deed de Wilgenstam dit altijd met de lessen GVO, HVO en IGO.
Dit waren lessen waar kinderen zich voor in konden schrijven. Eén keer per week werden de
leerlingen uit de klas gehaald om over bepaalde thema's te praten.
Het waren fijne lessen en lieve leerkrachten, maar waar we als openbare school tegen aanliepen
was dat de thema's en gesprekken die in deze lessen werden besproken, niet mee werden
genomen de klas in. Kinderen leren op die manier niet genoeg van elkaar als het gaat over
elkaars godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.
Vanaf volgend schooljaar gaan we in de klassen vorm geven aan levensbeschouwelijk onderwijs.
Dit gaan we doen aan de hand van een methode, maar ook vooral door het gesprek met elkaar
aan te gaan. We hopen op deze manier meer de verbinding met elkaar te vinden en hierdoor ook
te leren van elkaar.

Volgend schooljaar een nieuwe vorm van overblijf
Volgende week zal er een enquête komen over hoe we de overblijf op de Wilgenstam volgend
kunnen gaan organiseren. Er zullen meerdere opties worden gegeven en onze vraag is of u die
allemaal wilt invullen. Zo kunnen we een goed beeld krijgen van wat u belangrijk vindt bij de
overblijf en voor welke vorm u zou kiezen.
Houdt uw mail dus goed in de gaten!

Koor: Nagedachtenis aan een vergeten bombardement
Op zondag 18 maart hebben vier kinderen van het Wilgenstamkoor, deelgenomen aan een
optreden ter nagedachtenis aan een vergeten bombardement.
Djé, Veerle, Janne en Elsa waren aanwezig.
De kinderen zongen: ‘Troost elkaar’ van Zangexpress. Van Bob Dylan: ‘Blowing in The Wind’ en
andere liedjes over afscheid nemen.
Het was een mooie bijeenkomst. Er werden bloemen gelegd en werden toespraken gehouden
door overlevenden en nabestaanden.
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We hebben er een geitje bij
Op woensdag 21 maart is de lente begonnen en gaven de kleuters van De Wilgenstam een
schaduwvoorstelling. De kinderen speelden de schaduwfiguren uit het verhaal 'We hebben er
een geitje bij'. Deze techniek kwam ook terug in het atelier van 'licht en donker' waar de kleuters,
samen met Heleen van Zantvoort, mee hebben gewerkt. Het was een daverend succes! Heel
veel (groot)ouders zijn komen kijken. De film van de voorstelling staat op
https://www.wilgenstam.nl/nieuws/we-hebben-er-een-geitje-bij
De volgende atelier les voor de groepen 2 is: 'het verhalenatelier'. Dat begint half mei en eindigt
in juni en is ook weer op de woensdagochtend.

Groep 5 lessen van Villa Zebra en Maastheater
De groepen 5 krijgen 10 lessen van Villa Zebra en Maas. Alle lessen staan in het kader van
Ridders en het Koningshuis. Hier kregen de kinderen de opdracht om een ontwerp voor het
plafond van een ridderzaal te maken.
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Kanjertrainingen zijn begonnen
Afgelopen week stond in elke groep de startweek van de
kanjertrainingen op het programma. De kinderen zijn super
enthousiast en waarschijnlijk heeft u thuis ook wel het een
en ander gehoord. Vanaf nu zullen er in elke groep lessen
worden gegeven en heeft het team op 14 mei nog een
studiedag gepland staan. Op deze dag zal het team verder
getraind worden in het geven van Kanjerlessen.

Koningsspelen

De 6e editie van de Koningsspelen is op vrijdag 20 april. De Koningsspelen zijn een gezamenlijk,
actief en sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. We beginnen om
8:30u met een koningsontbijt in de eigen klassen. Om 9.30u is de gezamenlijke
warming up op het plein van de Meidoornsingel met het lied 'Fitlala' van Kinderen Voor Kinderen.
Vanaf 10.00u zijn de activiteiten, waarbij de groepjes worden begeleid door de leerlingen van
groep 8. We krijgen ook dit jaar weer hulp van de studenten onderwijs assistent van het Albeda
college, maar zoeken ook heel veel ouders die een spel willen begeleiden. Van koekhappen,
levend tafelvoetbalspel, blikgooien, bamboestiek tot zaklopen en kop van jut. Ieder jaar bekijken
we welke spelletjes we gaan doen. Mee doen? Geef je op via de leerkracht van de klas.
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Interview door Tyske over de Koningsspelen 2018
De Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 20 April.
Omdat ik nieuwsgierig was wat er allemaal zou gebeuren heb ik een interview gehouden met
Jasper Hoekstra (de ICT-er en hoofd van de Koningsspelen commissie). Hij zit dit jaar voor de
zesde keer in de commissie. Hij vertelt dat er bijna elk jaar dezelfde mensen in de commissie
zitten, behalve als ze van school veranderen. Het duurt 3 tot 4 maanden om de Koningsspelen
te organiseren en het begint natuurlijk makkelijk met alleen inschrijven, maar het wordt steeds
meer werk. Er zijn dit jaar namelijk 48 spelletjes, waarvoor je moet bedenken wat je nodig hebt,
waar het wordt gespeeld en hoeveel begeleiders er voor nodig zijn. Het favoriete spelletje van
Jasper is Just Dance, omdat iedereen daar zo enthousiast aan meedoet. Maar zijn voorkeur gaat
ook uit naar het levend tafelvoetbal spel dat we dit jaar voor de tweede keer hebben gehuurd. Er
doen dit jaar wel voor het eerst pabo studenten mee als begeleider bij de spelletjes. Toch zijn er
nog 87 hulpouders nodig. Dus ouders meld u gauw aan als hulpouder voor de
koningsspelen!
Dit jaar worden de groepjes gekozen door de stagiaires. Er zijn 60 groepjes en er wordt geen
rekening gehouden met familie. Wil je graag met je broertje of zusje in het team dan kan je
vragen of het kan. Als u vrij bent en u heeft zich ingeschreven, kunt u uw voorkeur aangeven
voor een sportief of rustig spel. U ontvangt dan een brief met alle informatie over het spel. Zelf
loopt Jasper net als alle andere leerkrachten gewoon rond om overal te helpen.
Als je een leerling bent en je hebt een leuk idee geeft het dan door aan meester Jasper
(jasper.hoekstra@wilgenstam.nl). Zorg er wel voor dat ook kleuters het leuk vinden. Er zijn nog
drie spelletjes nodig, maar je kan het ook voor volgend jaar doorgeven. Dit jaar hebben we het
lied Fitlala. Jasper vindt het een leuk lied, maar zijn favoriet is Bewegen is gezond. Jasper vindt
de Koningsspelen super leuk en hij viert ook koningsdag groots. Dit jaar doet hij bij de Lisvijver
mee aan een grote activiteit, namelijk Mijn vader is de beste. Zeker weten het kijken waard.
Tyske Sels. 8a

Wetenschap en techniek
Sinds het begin van dit schooljaar worden er in de groepen 6, 7 en 8 wetenschap en
technieklessen gegeven door Juf Ruth in samenwerking met de Maakotheek. De kinderen leren
zoveel en mogen tijdens deze lessen echt op ontdekkingstocht. Volgend jaar hebben we weer
een contact gesloten met de Maakotheek, en worden er allemaal weer nieuwe lessen gegeven.
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Meester John
Meester John was in groep 6 begonnen aan zijn LIO stage,
maar heeft bij nader inzien toch gekozen voor het jonge kind
en loopt nu zijn LIO stage in groep 3a, bij juf Stephany. Op
maandag en dinsdag zal hij de kinderen lesgeven. Voor
meer informatie over John, lees dan de nieuwsbrief van
februari

Juf Irma
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt hebben we ook een nieuwe juf bij ons op school.
Hieronder stelt zij zich even voor:
Hallo allemaal
Mijn naam is Irma Wittenberg en sinds kort werk ik, tijdelijk, 3
dagen op de Wilgenstam.
Ik ben leerkracht, taal- en leescoördinator en heb jaren als intern
begeleider gewerkt. Ik hou van planten, dieren, muziek, films en
fotografie en ga graag naar mijn caravan in Zeeland.
Op mijn school had ik erg veel last van de slechte ventilatie, dus
ik kon daar niet langer blijven werken. Het team was zo aardig om
mij op de Wilgenstam uit te nodigen en ik voel me hier een stuk
beter. Ook heb ik heb het al ontzettend naar mijn zin!
De komende tijd ga ik met de kinderen van groep 4 werken en ondersteun ik de intern begeleider
waar het nodig is.
Tot ziens!

Arend van Dam komt op visite bij Boekhandel Coelers
Zaterdag 14 april is het Bookstoreday, een feestelijke dag in de boekwinkel!
Speciaal voor alle kinderen in Schiebroek komt Arend van Dam op visite bij Boekhandel Coelers
aan de Peppelweg. Arend van Dam is bekend van de superleuke geschiedenisboeken, ‘Lang
geleden’, ‘Nu of nooit’ en ‘De reis van Syntax Bosselman’. Hij zal op deze dag een
voorleesvoorstelling geven tussen 10.30 en 12.30 uur.
Komen jullie allemaal luisteren?
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Nieuwe conciërge Jesse
Conciërge Robbert heeft een nieuwe baan gekregen. Dat is voor
hem natuurlijk super fijn, maar wij misten meteen een conciërge,
aangezien er op de Wilgenstam zoveel klusjes te doen zijn.
Gelukkig wilde Jesse ons wel komen helpen en daar zijn we heel
erg blij mee. Jesse stelt zich hieronder even voor.
Ik ben Jesse Morra en ik ben 20 jaar en kom uit Rotterdam. Mijn
hobby's zijn dj’en en met vrienden uit gaan. Ook hou ik heel veel
van muziek. Ik heb op de Willeboerschool gezeten en op de VSO
De Hoge Brug. Via de Hoge Brug kwam ik bij de Wilgenstam
terecht. Ik zal veel buiten werken, want daar ben ik het liefst!

English Express Group went to the library
Last Tuesday afternoon ten children from
the "English Express" Group 8 took a tram
trip to the Central Library in Rotterdam to
borrow English books.
It was interesting to see the children's
choices......everything from an illustrated
Harry Potter book to "Rumble with the
Romans". One of the kids attempted to
make two OV cards out of his one.........he
sat on it and it broke in two. We borrowed
some tape to put it together, but to no
avail. He needs a new card. In a number
of weeks time every child will have to
present a book review in the class.
English Express Group 6 and 7 are also
going to the library in April.

Met groep drie op studiobezoek bij Conny Janssen Danst
19 februari 2018, www.skvr.nl, door Janine Kratzenberg
De kinderen van OBS De Wilgenstam zitten vol met vragen aan de Rotterdamse choreograaf
Conny Janssen. Na al een aantal weken op school te hebben gedanst met SKVR docent Linda
van Dijk en een bezoek aan Theater Rotterdam, waar ze
in het décor van Inside Out mochten staan, zijn ze nu op
studiobezoek. “Hoe lang bent u hier al de baas?” “Wat
gebeurt er als alle dansers ziek zijn?” “Kunt u zelf ook
dansen?” Maar Conny is zelf niet minder nieuwsgierig
naar wat de leerlingen kunnen, weten en meemaken.
Dus voor ze de dansstudio in gaan geven Loa en
Adriana eerst een kleine demonstratie in ‘spiegelen’,
een dansopdracht die ze van juf Linda hebben geleerd.
Kijken naar een fragment
Het is het jongste publiek ooit in de studio van Conny Janssen Danst. Ze zitten in groep drie en
gaan al aan de slag met het maken, bekijken en reflecteren op moderne dans. Bij het
vragenkwartiertje was de spanningsboog niet al te lang maar de kinderen kijken ademloos naar
het fragment uit de voorstelling Inside Out dat de dansers speciaal voor hen komen opvoeren
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deze middag. Conny Janssen aarzelde geen moment toen ze het verzoek kreeg om met deze
groep te gaan werken. “We zijn zelf allemaal ook ooit aangeraakt door dans. Het is toch
fantastisch dat ze dit zo jong al mee mogen maken. Het doet iets met hun verbeelding en hun
gevoel en misschien ontstaat hier hun interesse om zelf te gaan dansen wel.”
Werken met gevoelens
“Het herkennen en benoemen van gevoelens is inderdaad een wezenlijk onderdeel van het
lesprogramma”, beaamt docente Linda. “In de les mogen ze hun gevoelens uiten in dans en
hebben we het er met elkaar over hoe dat er dan uit kan zien.” Ook de korte voorstelling roept
gevoelens op. Van heel bassaal: “Ik voelde de grond trillen.”
Tot: “Ik voelde mijn hart sneller kloppen.” Conny en haar
dansers ontvangen het als een groot compliment. En de
kinderen kunnen niet wachten tot hun volgende les op school.
Atelier Dans
Het studiobezoek is onderdeel van het programma Ateliers in
School. Binnen ‘Ateliers in School’ staan de vragen en
initiatieven van leerlingen centraal. Een kunstenaar verbindt
zich voor een jaar aan een school en is daar een dag per
week. Dat kan een beeldend kunstenaar zijn, een
theatermaker, een danser, een muzikant, een filosoof of
multimediakunstenaar. Zij zetten de onderzoekende houding
in die bij hun professie hoort, met het doel het creatief
vermogen van kinderen te stimuleren.
Op 26 april wordt het programma afgesloten met een
optreden moderne dans van de groepen 3 in De Buurvrouw.
Dit optreden begint om 11:00 uur en u bent van harte welkom om te komen kijken!
Ateliers in School is een samenwerking met het KCR en wordt mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Rotterdam en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Optreden in De Buurvrouw donderdag 26 april
Donderdag 26 april is de dansvoorstelling van de groepen 3 in de Buurvrouw. Deze voorstelling
is een afsluiting van al deze mooie danslessen met Conny Janssen.
Het is van 11.00 uur - 11.30 uur Ouders worden middels een brief nog verder ingelicht.
De filmmaker is er die ochtend ook bij.
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