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Welkom
Hierbij weer een nieuwsbrief van onze school!
U heeft vandaag, donderdag 2 april 2020 ook een brief van de
directeur via Parnassys ontvangen.
Deze brief zal na het verzenden van deze nieuwsbrief aan u
ook via de schoolapp worden gestuurd.

Nieuws van de interne begeleiding
Lieve kinderen en ouders van de Wilgenstam,
De eerste rare weken zijn voorbij. De weken waar van alles
geregeld moest gaan worden.
Intern begeleiders dragen zorg voor de zorg op school .
Dit gebeurt nu ook achter de schermen .
Jaimy en ik zijn samen hard bezig om voor leerlingen zonder
laptop of leerlingen die in een groot gezin leven een laptop te
regelen .
Er zijn al veel blije, dankbare ouders en kinderen op school
geweest om hun laptop op te halen.
Wij ( en het hele team ) willen dat alle kinderen het onderwijs
op afstand krijgen wat ze verdienen, ook de meest kwetsbare
kinderen.
Voor deze kinderen zijn wij nu bezig een manier te vinden
waarbij we hen goed kunnen ondersteunen via externe hulp ,
smw etc..
Wij zien dat alle leerkrachten al enorm hun best doen om de
kinderen dit te bieden , ieder op zijn of haar manier.
Heel veel succes , sterkte en veerkracht in deze nare
tijd….blijf positief denken en maak er vooral ook een
bijzondere tijd van !
Tip : maak een Corona- dagboek met je familie !
Met bijvoorbeeld deze voorbeelden:
Naar welk liedje luister je vaak en waarom geeft dat je steun ?
Interview je familieleden
Knip een foto uit de krant mbt Corona en plak deze op in het
dagboek en schrijf erbij wat je voelt.
Maak een foto van je ‘schoolwerkmoment ‘ en schrijf erbij wat
je makkelijk of moeilijk vindt aan thuiswerken .

Liefs , Jaimy en Cindy ( ib-ers Wilgenstam)
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Nieuws uit groep 1/2 A
De kinderen van groep 1/2a zijn thuis al SUPERGOED aan de slag met allerlei reken-, taal- en
knutselwerkjes. Er worden cijfers geoefend, letters geoefend en er wordt prachtig getekend.
Veel kinderen maken thuis ook iets lekkers. Wist je dat…… je dan eigenlijk ook kunt oefenen met letters (het
recept ‘lezen’) en tellen (bijvoorbeeld: hoeveel appelflappen heb je gebakken?).

Bijna iedereen heeft de zonnebloemzaadjes al in een bakje geplant en…. bij sommigen
komen er al plantjes tevoorschijn. Bij jullie ook?
Wij kunnen niet wachten tot we jullie weer in het echt kunnen zien maar ook wij weten nog
niet wanneer dat zal zijn, dus voor nu: “blijf gezond en lekker vrolijk en hopelijk tot snel!”
Lieve groetjes, Juf Judith en Juf Ingrid

Nieuws uit groep 1/2B
Hallo lieve kinderen,
hier een berichtje van juf Sylvia en juf
Esther. Wij missen jullie en hopen jullie weer
heel snel te zien. Helaas moeten we het tot
die tijd op deze manier doen, dus vraag aan
papa of mama of ze de mail en de
nieuwsbrief goed lezen, en vraag ook of ze de
wilgenstam-app downloaden, want hierin
komen leuke berichtjes en lesjes te staan.
Jullie kunnen natuurlijk ook thuis schooltje
spelen door de dagen van de week met je
knuffels te oefenen, maar denk ook aan leuke rekenspelletjes en taalspelletjes en in het tekenschriftje kunnen
jullie natuurlijk mooie tekeningen maken. Als het goed is hebben jullie ook stickers gekregen, jullie mogen bij
alle werkjes waar jullie trots op zijn een sticker plakken.
Af en toe zijn wij op school om voor jullie pakketjes te maken met daarin wat opdrachtjes en natuurlijk ook
een nieuw knutselwerkje. We vinden het heel fijn als jullie die meenemen naar school zodra we elkaar weer
kunnen zien. De eerste keer dat we weer naar school mogen gaan we er zeker een hele gezellige 'Alles mag
dag' van maken
Groetjes van juf Sylvia en juf Esther.

Nieuws uit 1/2C
De kinderen van groep 1/2C zijn de afgelopen dagen thuis heel hard aan de slag
geweest met de werkboekjes en de knutselopdrachten. Leuk om te horen dat dit
zo goed gaat. Bij sommige is het planten van de zonnebloempitten ook gelukt en
zijn de eerste groene sprietjes al te zien. De komende tijd zullen er op de
persoonlijke Pagina in de Wilgenstam app korte instructiefilmpjes komen te staan,
zodat de kinderen thuis ook aan de slag kunnen gaan met de lesstof.
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Knuffel uit 1/2D
‘Coronaknuffel’
Niet met je klasgenootjes spelen,
Je thuis een beetje zitten vervelen.
Ook de juffen zitten thuis,
En gaan alleen voor een boodschap uit huis.
Stomme Corona denken we dan,
Maar we maken er het beste van.
Daarom een lekkere knuffel van onze kant,
Maar dan wel één op anderhalve meter afstand!
Knuffel van juf Ruth en juf Judith

Wist je dat…? Van juf Lisette uit groep 3
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wist je dat ik van een leerling de vraag kreeg, wanneer hij weer naar school mag?
Wist je dat de juffen en meesters dat ook niet weten? Maar wij hopen dat het niet te lang zal duren.
Wist je dat ik aan de telefoon te horen kreeg dat een leerling uit de klas niet meer kan stoppen met
werken? Ze blijft thuis maar doorwerken!
Wist je dat kinderen uit de klas niet wisten dat de juffen en meesters
thuis kunnen zien hoe de kinderen het werk maken? Kinderen daar
toen even van schrokken?
Wist je dat kinderen *** werk hebben in de klas? Een aantal kinderen
die ** werk hebben in de klas dachten dat ze thuis wel even stiekem
*** werk konden oefenen? De juf toen snel het *** werk op slot heeft
gezet?
Wist je dat ik er heel blij van werd om alle kinderstemmen even te
horen door de telefoon?
Wist je dat een leerling uit de klas haar huiswerk maakt met het
Youtubekanaal : “geflipt” ?
Wist je dat deze leerling ook een t-shirt heeft gemaakt met een hart
voor de zorg? Echt hartstikke lief!
Wist je dat ik ook op Berenjacht ben geweest? Wist je dat wij toen 60
beren hebben gevonden in 2.5 uur lopen?
Wist je dat ik thuis ook les geef aan mijn 2 eigen kinderen? Wist je dat
het soms best wel een uitdaging is om te werken , moeder/vader te zijn , het huishouden te doen en dan
ook nog juf of meester te spelen?
Wist je dat juf Lisette daarom ontzettend trots is op alle kinderen en ouders van de Wilgenstam?

Ik wens iedereen een gezonde periode en kijk er al naar uit om jullie weer te zien!

Leestip uit groep 3/4
Groep 3/4 houdt van bewegen!
Leuke tip om bewegend te lezen.
Per woordje dat je leest zet je een stap. Op deze manier “dwingt” het de kinderen een
beetje tempo te maken en komt er een soort ritme in het lezen. Zorg wel dat je de ruimte
hebt, om botsingen te voorkomen. Een makkelijke (en voor de kinderen een leuke en weer
eens andere) manier om tussendoor toch een beetje te bewegen tijdens het leren en
lezen.
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Nieuws uit groep 4
Wat een rare periode zeg.. een leeg lokaal, bellen met kinderen en online in de gaten
houden hoe iedereen het werk maakt want ja, ook de leerlingen van groep 4 zijn al bijna 3
weken thuis aan het werk. Zij hebben in de eerste week inlogcodes, een stapeltje met
schriften en opdrachten en een bijbehorende weekplanning gekregen. Normaal gesproken
werken we in groep 4 nog niet met een weekplanning maar het gaat desondanks echt heel
goed, erg knap van deze toppers!
In groep 4 stonden ook precies in deze periode de boekbesprekingen gepland, die kunnen
dus nu helaas (nog) niet doorgaan. Daar wisten 2 leerlingen uit de klas wel een oplossing
op: ze lieten hun boekbespreking filmen, stuurden hem rond in de klassenapp en vroegen
vervolgens om vragen, tips en tops van hun klasgenoten. Een hele dappere oplossing toch?!
Om de zoveel dagen krijgen de leerlingen een nieuwsberichtje met daarin selfie’s, moppen,
raadsels en andere verhalen die hun klasgenoten naar de juf gestuurd hebben. Zo zijn er
leesselfies gemaakt maar ook gymselfies, schrijfselfies en een werkplekselfie. Ook doen we
regelmatig een quiz met zijn allen via Kahoot! waardoor we toch nog een
beetje het groepsgevoel behouden.
Ondanks het feit dat de school gesloten is, zijn er nog wel steeds een
aantal kinderen die op school worden opgevangen. Bij deze opvang zijn
ook af en toe twee leerlingen uit groep 4, die in die tijd op school hard aan
de opdrachten werken!
Ik weet dat het nog wel even gaat duren voor de school weer open gaat maar ik hoop dat
in die tijd iedereen gezond blijft en er toch thuis het beste van maakt, succes iedereen!
Veel liefs, juf Stephany

Nieuws uit groep 5A
Lieve kinderen van groep 5a,
Juf Anja en ik hebben vorige week het merendeel van de kinderen persoonlijk aan de
telefoon gehad en werden heel vrolijk van al de stemmen die wij erg missen! Wij vonden
het erg leuk om te horen dat iedereen thuis goed zijn/haar best doet. Juf Anja en ik maken
het gelukkig goed en kregen een grote glimlach op ons gezicht, toen wij hoorden dat
iedereen bij jullie ook gezond was. Wij zijn zoveel mogelijk thuis en houden ons heel goed
aan de maatregelen die er gesteld zijn. Jullie hopelijk ook! In de Wilgenstam-app staan wat
websites waar jullie misschien een kijkje op kunnen nemen. Blijven jullie denken aan het plannen
van het werk thuis? Wij zijn trots op jullie en hopen jullie snel te zien!!!
Tot snel!
Juf Anja en juf Jamie

Nieuws uit groep 5B
Lieve kinderen en ouders van de Wilgenstam,
Wat een onwerkelijke situatie. Het is voor ons allemaal even aanpassen. Maar we zien dat er
heel hard gewerkt wordt thuis! Onze complimenten!! We hebben vorige week iedereen even
gesproken en we vonden het fijn jullie stemmen te horen. Gelukkig is in groep 5B
iedereen in goede gezondheid. En met de juffen van groep 5B gaat het ook goed. We
missen jullie heeeel erg! We hebben snel weer telefonisch of online contact.
Tot dan!
Veel liefs, van juf Mireya en juf Amanda

Bericht uit groep 6A
Hoi allemaal, wat een gekke situatie he? Ik mis jullie allemaal heel erg!
In groep 6a zijn de kinderen heel hard aan het werk. Zij maken lessen online en werken ook uit verschillende
werkboeken. Iedere week hebben wij twee momenten met de hele klas om even gezellig te kletsen en elkaar
even te zien via Google Meet. Dit is erg gezellig! Ook maken juf Sylvia en ik instructiefilmpjes en plaatsen de
filmpjes in Classroom.
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Iedere week krijgen de kinderen uit de groepen 6 twee doe-opdrachten. Maysa uit groep 6a heeft hier leuke
filmpjes van gemaakt en op YouTube geplaatst. Het is leuk om deze filmpjes te bekijken!
https://youtu.be/72De1KP2gO8
https://youtu.be/mBM63yOL3mg
https://youtu.be/Ck2XM3QMSa0
Daarnaast krijgen de kinderen ook iedere week een
tekenopdracht. De kinderen mogen hier een foto van maken en
naar mij toe mailen. Ik vind het heel leuk om te zien wat de
kinderen thuis doen en maken!
Liefs,
Juf Dominique

Nieuws uit groep 6B
In groep 6b wordt er momenteel veel digitaal gewerkt. De leerlingen maken thuis
rekenen, wereldoriëntatie, nieuwsbegrip en de oefensoftware van STAAL via
Zuluconnect. Andere vakken zoals: taal, spelling, natuur & techniek en blits maken
de leerlingen thuis in hun werkboek. Vorige week heeft iedereen een tasje met
schoolwerk opgehaald via het raam in de lerarenkamer. Dit vond ik een hele
bijzondere situatie, maar gelukkig werkte het goed.
Verder maken wij in de klas gebruik van google meet. Elke
maandag en vrijdag om 9:30 uur is er een gezellig klassengesprek met de hele klas en
de juf. Superfijn en leuk om dan iedereen even te zien en te spreken!
De juf is ook
elke dag een uurtje bereikbaar via google meet voor vragen.
Als laatst gebruiken wij ook google
classroom.
De
kinderen
kunnen
hierheen via zuluconnect en zien hier
allerlei instructiefilmpjes voor rekenen, taal en spelling. Ik
vind het maken van die filmpjes leuk,
maar ook wel spannend. Het gaat ook
niet altijd goed, dus er zitten soms
bloopers in de filmpjes, maar dit maakt
het juist ook wel weer leuk.
Ik mis de leerlingen en het gewone
lesgeven heel erg! Maar we proberen er gewoon het beste ervan te maken.
Sylvia Vis
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Nieuws uit groep 7A
Na wat kleine opstartproblemen gaat het nu heel goed met het digitaal werken in groep 7A. Complimenten
naar de kinderen dat ze in deze uitzonderlijke tijd zo snel kunnen omschakelen. Het maakt me trots dat ze
hun werk zo netjes op tijd en goed inleveren. Vorige week hebben de kinderen hun werkstuk gemaild en die
zijn erg interessant en zien er goed verzorgd uit.
Verder zijn we deze week begonnen met ‘google classroom’.
Hier kunnen de kinderen opdrachten vinden en
instructiefilmpjes die juf Esther en ik op internet hebben
gevonden of zelf hebben gemaakt.
Vorige week hadden we 4 jarigen; Raisa , Yarah , Adam en
Turhan. We hebben onze felicitaties gezongen en ingesproken
en Fatiha , onze klassenmoeder, heeft er 4 heel leuke filmpjes
van gemaakt en die naar de jarigen opgestuurd.
Houd het goede werken vol en hopelijk tot na de meivakantie !
Groetjes meester Patrick.

Nieuws uit groep 7B
Groep 7B heeft deze afgelopen weken al keihard gewerkt thuis. Ik zit thuis naar de resultaten te kijken en
ben soms verbaasd over wat voor kanjers ik in de klas heb zitten. Wat hebben jullie deze situatie ontzettend
goed opgepakt! Naast het rekenen, nieuwsbegrip of spelling, doen de kinderen ook thuis proefjes.
Zoutkristallen maken of eigen prik, leuk om te zien dat jullie hier zo druk mee bezig zijn. Ook een Kahoot quiz
voor de kinderen geeft me het gevoel dat we toch samen zijn.
Ik mis de kinderen ontzettend, maar gelukkig kan ik via de mail contact hebben met de kinderen. Zelfs nog
's avonds om 10 uur!?
Ik ben ontzettend trots op jullie allemaal en hoop jullie snel weer op school te zien!
Veel liefs,
Juf Esther

Thuis werken met groep 8A
De juffen van groep 8a zijn enorm trots op alle leerlingen van deze groep! Elke maandag wordt de
weekplanning verstuurd. De leerlingen werken goed en dat is te zien aan de resultaten. Wij doen veel digitaal.
Hierdoor kunnen we goed zien hoe er gewerkt wordt! Wij hebben veel contact, via de app, met de leerlingen.
Desondanks missen wij deze leuke klas!!!
Deze week hebben wij een doe-opdracht; alle leerlingen moeten een vlog maken over hun schooldag thuis.
Wij hebben al een aantal vlogs bekeken en wat is het leuk om de leerlingen terug te zien!

Groep 8B in coronatijd
Groep 8B in Coronatijd. Nou het is wat allemaal. Zo zaten we gezellig bij elkaar in de klas en zo hebben jullie
opeens een juf die aan het vloggen is geslagen. Wie had dat gedacht?
Wij hebben met elkaar twee groeps-apps aangemaakt. De huiswerk-app, waarin de juf al het schoolwerk in
aanbied, inclusief filmpjes en de gezellige groep8b app waar al hele leuke challange’s in zijn ontstaan. Voor
de rest zijn jullie nog hard bezig met het oefenen van de musical. Ga zo door, want ik blijf hoop houden dat
we deze nog kunnen opvoeren!
Jullie zijn allemaal erg goed bezig thuis. Ik zie geregeld foto’s van het gemaakte werk. Ik kan dus wel zeggen
dat ik trots op jullie ben. Ga zo door en wij spreken elkaar weer via de app.
Juf Sonja
Tot slot de kosten van de werkweken die niet doorgaan.
U kunt een verzoek indienen voor om de al betaalde kosten van de werkweek terugbetaald te krijgen, stuur
een mail naar administratie@wilgenstam.nl, met dit verzoek!
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