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December:
5 december: aankomst sint, 8:30 uur op de
Meidoornsingel
5 december: leerlingen ’s middags vrij (12:00
uur Lei, 12:15 uur Singel)
6 december een uurtje later beginnen
(9:30 uur Lei, 9:45 uur Singel)
8 december: zingen bij het stadhuis met Juf
Mariska (kinderen vanaf groep 5)
12 december: MR vergadering 20:00 uur
20 december: OR vergadering 20:00 uur
21 december: Kerstdiner
Lei: Inloop 17:30 uur, start 17:45 uur
Singel: Inloop 17:45 uur en start 18:00 uur
22 december: leerlingen ’s middags vrij
(12:00 uur Lei, 12:15 uur Singel)
23 december t/m 7 januari kerstvakantie
Bij vragen mail
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen
welkom heten op de Wilgenstam:
Romiliho Adriaan, Yoonis Eliyoow en Ismail
Mrimare
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s)/
verzorger(s) een hele fijne tijd op de Wilgenstam!

Bericht van de Sint
Op 5 december is het zo ver: Sint komt met zijn
Pieten naar de Wilgenstam
Bij goed weer verzamelen kinderen
en ouders zich op het kleuterplein
vanaf 8:30 uur. Bij slecht weer gaan de kinderen,
zoals ze gewend zijn, naar hun eigen klas.
De kinderen van de groepen 5 brengen eerst
hun surprises via de hoofdingang naar boven.
Daarna gaan zij met hun leerkracht naar het
kleuterplein, of blijven ze binnen.
Mocht u zijn aankomst niet kunnen afwachten (u
mist dan iets, hoor!), dan dient u uw kind over te
dragen aan de leerkracht van de groep van uw
kind, of aan een andere ouder. Laat uw kind dus
niet zomaar achter op het plein!
Vanwege de drukte op het plein, wordt u
verzocht geen kinderwagens op het plein te
zetten.
Er wordt voor drinken en een speculaasje
gezorgd die ochtend. De kinderen zijn op 5
december vanaf 12:15 uur (Singel) en 12:00 uur
(Lei) de hele middag vrij! In verband met het
heerlijk avondje zijn de kinderen het eerste uur
van woensdag, 6 december ook vrij. We
beginnen dan om 09:45 uur (Singel) en 09:30
uur (Lei).
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Het Atelier van Licht en Donker
Groep 1/2a experimenteert met licht en donker in ’het Atelier van Licht en
Donker’.
In het atelier krijgen de kleuterklassen van de Wilgenstam kunstlessen met als
doel dat de kinderen zelf onderzoek kunnen doen naar materiaal, gereedschap
en techniek. Aan de hand van het aangeboden materiaal gaan de kinderen zelf
kijken en uitproberen/experimenteren wat je ermee kunt doen. Als iets niet lukt
is dat helemaal niet erg, je bent namelijk wel een stuk wijzer geworden. En als
het wel lukt, kan je zelfvertrouwen groeien.
Alle verdere foto’s en filmpjes die gemaakt zijn tijdens de atelierlessen staan
op de website van de Wilgenstam. Dit schooljaar (’17-’18) heb ik, Heleen van
Zantvoort, samen met Lya van den Haspel, die vorig schooljaar nog kleuterjuf
op de Wilgenstam was en dit jaar met pensioen is, de lessen voor het Atelier
van Licht en Donker samengesteld en vormgegeven.

Wilgenstam een rookvrij schoolterrein
Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk hier op school.
Omdat kinderen in ontwikkeling zijn, zijn zij kwetsbaarder voor tabaksrook dan volwassenen. Als
kinderen opgroeien in een omgeving waar regelmatig wordt gerookt, hebben zij meer kans op
astma, bronchitis, oorontsteking, hoesten, benauwdheid en hersenvliesontsteking. Bovendien is
de kans groter dat zij later zelf ook gaan roken. Per dag starten ongeveer 100 kinderen met
roken. De jeugd kan worden beschermd door ervoor te zorgen dat ze in hun leven zo min
mogelijk in aanraking komen met tabak en de verleidingen om te gaan roken. Het is daarvoor van
belang dat tabaksproducten en tabaksrook zo min mogelijk aanwezig zijn in de omgeving van
kinderen en zo onaantrekkelijk mogelijk zijn.
Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een gezonde en
rookvrije leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, ertoe leidt
dat kinderen later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij willen het goede voorbeeld geven
door de schoolomgeving rookvrij te maken.
Helpt u hieraan mee?
U kunt ons helpen om niet in het zicht van de kinderen te roken. Bijvoorbeeld ergens om een
hoekje, of een stukje van het schoolplein vandaan. We zullen leerkrachten, bezoekers en ouders
hierop aanspreken.
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Op naar een rookvrij schoolterrein!

Veteranen in de groepen 8
Vrijdag 10 november waren er in de groepen 8, 2 veteranen. Wat een geweldige ochtend, waarbij
de groepen 8 heel veel hebben geleerd.
Groep 8a maakte een verslagje:
Vandaag kreeg groep 8a een gastles. Tijdens deze gastles kwam veteraan de heer Verheij bij
ons in de klas. Hij vertelde over zijn ervaringen. De heer Verheij is 76 jaar en al 55 jaar getrouwd.
We kregen mooie foto's te zien van vroeger en hij deelde zijn herinneringen van vroeger. Hoe
zag zijn leven eruit? Hoe was het in die tijd? Wat is een veteraan, wat is oorlog en welke
beslissingen moet je nemen als soldaat? Oorlog en pesten welke overeenkomsten hebben deze
twee?
De kinderen kregen opnames te zien van soldaten die voor bepaalde keuzes komen te staan. De
leerlingen moesten met elkaar praten over wat voor een keuze zij zouden maken in zo’n situatie.
Aan het eind van de les mochten we ook een helm en een baret op. Wij vonden het een leuke,
gezellige en leerzame les. We vonden het zo leuk dat we graag een tweede les willen. En dat wil
veteraan de heer Verheij heel graag komen geven! Hieronder een aantal foto's van deze gastles.

Tweedehands schaatsen
In januari gaan de groepen 6,7 en 8 weer schaatsen op de ijsbaan in Rotterdam. Elk jaar is dit
een groot succes. Nu is de vraag of u wellicht nog oude schaatsen heeft liggen en deze wilt
doneren aan de school. Alles soorten schaatsen zijn welkom. Nu lenen we schaatsen bij de
schaatsbaan, maar dit kost elk jaar veel geld. Als we al een paar kinderen met schaatsen zouden
hebben, scheelt dit aanzienlijk.
Mocht u schaatsen hebben, dan kunt u ze inleveren bij de receptie op de Meidoornsingel.
Vriendelijk dank alvast.

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Lisanne den Hoed en ik ben sinds november 2017 werkzaam
als schoolmaatschappelijk werker op De Wilgenstam. Via deze brief wil ik
uitleggen wat mijn functie inhoudt en hoe u met mij in contact kunt komen.
Ik houd mij vooral bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen
en alles wat hierbij komt kijken. Ik denk graag mee over wat een kind nodig
heeft om zich op dit gebied optimaal te ontwikkelen en wat er eventueel
belemmert hierin. Dit kan te maken hebben met thuis (overlijden, scheiding,
opvoeding, spanning/stress e.d.) of met uw kind zelf (weerbaarheid, omgaan
met boosheid, opkomen voor jezelf, faalangst, talenten ontdekken e.d.).
Maar ik denk ook graag mee over sportmogelijkheden, cultuurfaciliteiten of
over een passende training die uw kind nodig heeft en dus verder kan
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helpen.
Dit kan in de vorm van oudergesprekken, kind gesprekken of ondersteuning bieden aan school.
In de gesprekken met ouders kijk ik wat ik zelf aan ondersteuning kan bieden of denk ik mee
welke ondersteuning misschien passender is voor u en uw kind.
Ik werk op vaste momenten op de school en u kunt zichzelf direct aanmelden bij mij of via de
leerkracht of IB-er.
Heeft u een vraag? Kom gerust langs of neem contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Lisanne den Hoed
Schoolmaatschappelijk werker
Centrum voor Dienstverlening
T: 06: 51127018
E: ldenhoed@cvd.nl
Aanwezig op school: maandag (hele dag) en donderdag (ochtend

Staking primair onderwijs, 12 december 2017
Momenteel wordt er weer veel gesproken over mogelijke stakingen in het primair onderwijs.
Dinsdag 12 december is de datum die daarbij genoemd wordt. Wederom gaat het over de
werkdruk en de salarissen van de leerkrachten. De toezeggingen vanuit de regering zijn
onvoldoende: het lijkt allemaal wel aardig, maar het is te weinig en het meeste toegezegde geld
komt pas in 2020/2021. Dat is veel te laat! Het onderliggende motief van de gestelde eisen is de
aantrekkelijkheid van het vak van leerkracht. Op de Wilgenstam werken allemaal zeer
gemotiveerde leerkrachten die veel tijd en energie in hun werk met de kinderen steken. Daar
mogen we ons gelukkig mee prijzen, maar het verdient meer dan dat. De komende jaren laat een
schrikbarend beeld zien van groeiende lerarentekorten. De uitstroom is groot en de instroom op
de PABO's is gering. Op ten duur betekent dat vacatures niet meer vervuld kunnen worden en
dat zieke leraren niet meer kunnen worden vervangen door een invalkracht. Het vak moet dus
weer aantrekkelijk worden voor nieuwe, gemotiveerde leerkrachten. Voorwaarden om het vak
aantrekkelijk te maken zijn onder andere: fatsoenlijke salarissen en goede
arbeidsomstandigheden!
Of we meedoen aan de staking en hoe we dat doen, is nu nog niet bekend. Er wordt nu in het
team gevraagd wie er die dag wil gaan staken. We hopen natuurlijk dat het zover niet hoeft te
komen, maar het ziet er echter wel naar uit dat de Wilgenstam op dinsdag 12 december gesloten
zal zijn.
We hopen dat u met deze tijdige berichtgeving alvast na wilt denken over mogelijke opvang voor
uw kind(eren). Mundo heeft aangegeven deze dag de kinderen op te willen vangen tegen extra
betaling (mits u kind ook een contract heeft bij Mundo).
Mochten we gaan staken hopen we weer op uw steun en begrip te mogen rekenen.
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HVO, GVO en IGO
Bij ons op school kunnen leerlingen wekelijks een lesuur humanistische vorming (HVO),
godsdienstige vorming (GVO) of islamitisch godsdienstonderwijs (IGO) krijgen. Hier kunt u uw
kind voor opgeven, maar het is niet verplicht. Wat doen deze leerkrachten in hun lessen, en waar
staan zij voor. Hieronder zullen zij zich voorstellen.
HVO
Hallo allemaal. Ons is gevraagd om een stukje te schrijven voor in de
nieuwsbrief. Wij zijn Christel de Graaf en Alfons Romijn en wij wonen in
Hardinxveld. Wij verzorgen de HVO-lessen hier op school, Alfons aan de
bovenbouw en Christel aan de onderbouw. Ons gezin bestaat uit onze gezamenlijke 5 kinderen.
Variërend van 14 tot 19 jaar oud. Verder houden we van lezen en zeilen, maar ook van wandelen
en fietsen. Christel heeft 5 jaar als groepsleerkracht gewerkt en Alfons heeft jaren in de
gehandicapte zorg gewerkt. Wij zijn HVO gaan geven omdat we kinderen bewust wil laten
worden van hun persoonlijke talenten. Zij kunnen zelf vormgeven aan hun eigen leven en dat van
anderen. HVO helpt hen hun mogelijkheden hiervoor te ervaren. Een veilige omgeving en een
persoonlijke relatie tussen de leerlingen en ons is daarvoor van groot belang.
Binnen de HVO-lessen werken we altijd aan de centrale doelstelling:
Vanuit de basisvaardigheden leren de leerlingen op een kritische en creatieve manier omgaan
met de vragen die betrekking hebben op de normen en waarden. De leerlingen worden
gestimuleerd tot zelfstandig oordelen en handelen. Daardoor zijn ze steeds meer in staat om
vorm te geven aan hun eigen leven en dat van anderen.
HVO is ervaringsleren, in alle werkvormen leren de kinderen d.m.v. ervaren (doen) met allerlei
verschillende onderwerpen persoonlijk om te gaan. Voorbeelden van onderwerpen zijn;
vriendschap, liefde, pesten of verdriet. D.m.v. verschillende werkvormen, zoals in een kring
zitten, in kleine groepjes werken of met de hele groep en lees-, luister-, schrijf-, teken- en
dramaopdrachten werken we aan deze onderwerpen.
Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons om te nemen.
Groetjes Christel & Alfons
GVO
Beste ouders, ik ben Lisanne van Burg en ik geef al een aantal jaar met veel
plezier GVO-lessen op de Wilgenstam. In mijn lessen ben ik bezig met thema’s
als: respect hebben, moed geven en krijgen, elkaar helpen, leven en dood,
verdriet en blijdschap en natuurlijk het vieren van de feesten. Meestal
behandel ik deze thema’s aan de hand van een (bijbel)verhaal. Verhalen over
gewone mensen die dingen meemaken waar we ons aan kunnen spiegelen.
Verhalen die iets zeggen over de cultuur waarin we leven. Verhalen waarin we
lekker kunnen wegduiken. Verhalen waaraan we ons hart ophalen. En
daarnaast gaan we natuurlijk aan de slag, creatief of met een spel of met een
goed gesprek. Ik hoop dat ik nog met veel kinderen een stukje mee mag lopen
in hun vorming tot mens en daar een stukje levensbeschouwing en religie in mee kan geven.
Zodat ze later weten waar dat ene schilderij in het Rijksmuseum over gaat. Of wat mensen die
geloven eigenlijk geloven en hoe ze dat doen. Of wat een kruis eigenlijk betekent. Of wat er wordt
gevierd met Kerst, Pasen en Pinksteren. Maar ook dat ze hebben geleerd om een ander te
helpen, om respect te hebben voor iedereen en om een gesprek te voeren over religie zonder
elkaar te veroordelen. En dat willen we toch allemaal?
IGO
Mijn naam is Naima Kasmi. Ik ben 33 jaar oud, getrouwd en mama van 2 kindjes. Sinds april
2017 verzorg ik met veel plezier de lessen Islamitisch godsdienstonderwijs (IGO) op de
Wilgenstam. Het doel van deze lessen is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de
kinderen. In het lesmateriaal vormen acht islamitische basiswaarden de kern van de
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lessen; hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele verantwoordelijkheid, nederigheid,
leergierigheid, respect, vergevingsgezindheid en het nakomen van beloftes. Tijdens de lessen
wordt er ook aandacht besteedt aan verschillende levensbeschouwingen en religies om zo
onderling begrip, respect en verdraagzaamheid te bevorderen.
Hopelijk biedt deze korte introductie u meer duidelijkheid over de inhoud en het doel van de
lessen. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag van u.
Groeten, Naima Kasmi

Ouderbijdrage
Nog een keer een oproep voor de ouderbijdrage. Er zijn al veel ouders die de ouderbijdrage voor
dit jaar hebben betaald, maar helaas nog niet iedereen.
Nog even kort waarom dit zo belangrijk is. Op school staan er jaarlijks allerlei leuke activiteiten op
het programma, zoals de schoolreis, de Koningsspelen, Sinterklaas, het Suikerfeest, de avond-4daagse en het kerstfeest. De school krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Om deze
activiteiten te kunnen blijven aanbieden, vragen wij aan u een bijdrage per kind. Het geld komt in
het schoolfonds, dat wordt beheerd door de ouderraad. De vrijwillige ouderbijdrage aan het
schoolfonds voor het schooljaar 2017-2018 is € 40,00 per kind.
Betalingsmogelijkheden
1. U kunt de ouderbijdrage (€ 40, -) overmaken naar:
Rekeningnummer: NL49INGB0003688533
Ten name van: Vereniging Ouderraad OBS De Wilgenstam
Vermeld hierbij de naam en de groep van uw kind.
2. U kunt het bedrag contant betalen op school bij de balie bij Nel den Haan.

Dubbel parkeren
Beste ouders en verzorgers, graag willen wij u nogmaals verzoeken om bij de school niet dubbel
te parkeren. Voor de veiligheid van alle kinderen! We weten dat het druk is en dat u soms haast
heeft in de ochtend, maar dubbel parkeren leidt tot hele gevaarlijke situaties. Graag uw begrip!
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