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Graag stelt het nieuw MR-lid, Leonie, zich aan u voor:

Film en ouderavond

Beste mensen,

Kleuteratelier
Onderwijsinspectie
Rijgedrag/parkeergedrag
Sint en kerst
Activiteiten in december
Welkom
Heeft u vragen? Mail naar:
ronald.pieck@wilgenstam.nl

Graag neem ik zitting in de MR
van De Wilgenstam. Joep zit in
groep 3 en Hannah in groep 1C.
Het lijkt me ontzettend leuk om
een bijdrage te leveren aan (de
ontwikkeling van) de Wilgenstam.
Ik voel me enorm betrokken bij
de Wilgenstam en deelname aan
de MR lijkt me dé manier om mijn
betrokkenheid om te zetten in denk- en daadkracht.
Ik werk als manager bij Laurens (ouderenzorg, thuiszorg
en revalidatie), daar ben ik verantwoordelijk voor de
facilitaire diensten op alle locaties. Daarnaast sport ik
regelmatig (pilates, fitness) en houd ik van gezellige
avonden met vrienden en familie (als dat weer kan...).
Leonie de Vos
Film en ouderavond
Op de algemene ouderavond, die goed bezocht was,
kwam naar voren dat nog niet iedereen onze leuke
promotiefilm heeft gezien.
Hierbij de link: https://www.wilgenstam.nl/onzeschool/introductie-film

Hij is erg leuk. Wat nog leuker is, is dat de kinderen van de
leerlingenraad ook zelf een film hebben opgenomen. Het
is een prachtfilm. We moeten die nog iets comprimeren,
omdat hij uit 2 delen bestaat en ook dan zullen we u die laten zien.
Heel mooi om te zien hoe onze kinderen naar de school kijken. Volgende maand hopen we
hem helemaal klaar te hebben.
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Tijdens de ouderavond is er gesproken over ouderbetrokkenheid en hoe we die kunnen
vergroten in deze coronatijd. Vooral de groepen 1/2 missen het onderlinge contact. We gaan
proberen dat komende maand toch op te starten in digitale versie.
Kunst en het kleuteratelier
Wederom waren het erg leuke lessen met de kleuters!

Onderwijsinspectie
Ieder jaar onderzoekt de Onderwijsinspectie steekproefsgewijs een aantal scholen en dit jaar
was de Wilgenstam aan de beurt.
De komende 4 jaar zal de inspectie ons niet meer bezoeken, omdat het onderwijs op onze
school voldoende is.
Natuurlijk maakt hij een kanttekening. De inspecteur verwacht wel dat we de huidige
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen doorzetten, zodat verbeteringen ook blijvend zijn.
Rijgedrag/parkeergedrag
Enkele ouders klagen over het gedrag van automobilisten en andere ouders bij het halen en
brengen van de kinderen. Vooral het dubbel parkeren en het parkeren op het fietspad is een
doorn in het oog en soms levert het voor de kinderen ook gevaarlijke situaties op.
Wij zullen contact opnemen met de wijkagent om, net als vorig schooljaar en de jaren daarvoor,
weer eens te kijken wat we kunnen doen om het voor de kinderen en de fietsers veilig te
houden.
Wij hopen dat u door deze oproep om aan de veiligheid van de kinderen te denken meer
rekening zult houden met verkeersveiligheid en parkeren. (de overkant van de Meidoornsingel
kan ook)
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Sint en kerst
Samen met de ouders uit de ouderraad proberen we een leuke Sintviering te organiseren op
vrijdag 4 december. We gaan de kinderen verrassen! ’s Middags zijn de kinderen vrij en gaan
zijn om 12:00u of 12:15u uit. (via de indeling die ook op woensdagen zo verloopt)
Hoe we een leuk kerstfeest gaan organiseren, kunnen we nu nog niet zeggen, maar het zal
zeker anders worden dan normaal. Geplande datum was woensdag 16 december. U hoort
binnenkort hier meer over.
Activiteiten in december
Zoals u weet is de jaarplanner door de coronamaatregelen niet helemaal compleet. Daarom
geef ik u elke maand een overzicht van de activiteiten op school.
december 2020
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Deze kalender vindt u ook terug op www.wilgenstam.nl/kalender en in de Wilgenstam App.
Welkom op school
Wij hopen dat jullie een leuke en fijne basisschooltijd hebben!
Ryan Kamuanga Luamba
Abel Brito Dos Santos
Eduardo Wigmans
Raeven Kairamana
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