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Data februari:
2 februari: disco groepen 7 en 8,
19:30 uur tot 21:30 uur
6 februari: OR vergadering, 20:00 uur
23 februari: studiedag > ll vrij.
26 februari t/m 2 maart:
voorjaarsvakantie
Alvast in de agenda:
8 maart: studiedag > ll vrij.
8 maart in de avond: ouderavond
Kanjertraining
7 april (zaterdag): Tuindag

Heeft u vragen? Mail naar:
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom
heten op de Wilgenstam:
Joep Smit, Youssef Boussikhan, Kardo Bamarni en
Otis O'Mahony
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s)
een hele fijne tijd op de Wilgenstam!

Vrijwilligers in de school
Waarschijnlijk heeft u onze vrijwilligers in de school al
ontmoet. Zo niet, we stellen ze hieronder even aan u voor.
De komende tijd zullen zij allerlei zaken oppakken waar
we gewoonweg niet aan toe komen. We zijn ontzettend blij
met Jan en Robbert.
Hallo, ik ben Jan en zoals je inmiddels hebt kunnen zien
een nieuw gezicht op de school. Ik ga verschillende
conciërge-taken uitvoeren (als vrijwilliger).
Mijn beroep is eigenlijk meubelmaker, mijn
specialisme is het repareren van oude en
antieke meubels!
Op mijn 50e moest er een tumor verwijderd
worden uit mijn darmen, daardoor heb ik nu
een stoma. Voor mij was dat een belangrijke
gebeurtenis.
Op St. Joris-dag in april verwacht ik 59 jaar te worden. Ik
hoop een leuke tijd met elkaar te hebben, veel
verjaardagen te mogen meemaken + weinig ballen van het
dak te hoeven halen! Ik woon in de Alexanderpolder (het
Lage Land). Ik ben vrijgezel, en ik heb geen kinderen. Ik
heb nog steeds een sterk vermoeden dat, wanneer mijn
naam geen Jan was geweest, ik hier niet terecht was
gekomen!
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Hallo! Ik ben Robbert, 33 jaar en vader van 2 kids. Sinds kort ben ik werkzaam
als vrijwilliger op OBS De Wilgenstam. Ik ben herstellende van een burn-out. U
zult mijn gezicht regelmatig zien op school, ik vervul daar de functie conciërge
voor wat onderhoud aan de school. Dit doe ik met veel plezier en ik vind het fijn
om dit te mogen doen voor de kinderen op school.

Boeken voor de bibliotheek
Op de Meidoornsingel hebben we een prachtige bibliotheek voor de groepen 3 t/m 5. Elke week
lenen de kinderen hier boeken met behulp van onze fijne bibliotheek-vrijwilligers. Onze
bibliotheek kan, naast wat we zelf aanschaffen, altijd extra nieuwe/gebruikte boeken gebruiken,
vandaar deze oproep:
Heeft u nog kinderboeken staan die thuis niet meer gelezen worden? Geschikt voor kinderen
tussen 6 en 9 jaar? De bibliotheek van de Wilgenstam zou een uitstekende bestemming zijn!
Denk aan boeken als: Dagboek van een Muts, Heksje Lily, Koen Kampioen, Geronimo Stilton…
Maar ook informatieboekjes over het lichaam, landen, dieren... ze worden verslonden door de
kinderen!
De boeken kunnen ingeleverd worden op woensdag bij de schoolbibliotheek. U kunt ze ook
afgegeven bij Nel. Alvast hartelijk dank namens de kinderen en de bibliotheek-vrijwilligers.

Leraar in opleiding (LIO) in groep 6b
Vanaf 5 februari zal er bij meester Patrick een nieuwe stagiair in de klas zijn. Meester John zit in
zijn laatste jaar van de PABO en zal in groep 6 op de maandag en dinsdag les gaan geven.
Hieronder stelt hij zich even voor:
Hoi!
Mijn naam is John Dumee en ik kom vanaf 5 februari het team van de
Wilgenstam versterken als LIO-stagiair. Sommige hebben mij
misschien al eens voorbij zien komen, ik heb vorig jaar namelijk al
stage gelopen in groep 8 en groep 5. Ook ben ik mee geweest op
werkweek met de groepen 5. Ik kom op maandag en dinsdag lesgeven
in groep 6b, de klas van meester Patrick als onderdeel van mijn
afstuderen. Ik zit nu in de laatste fase van de Pabo-opleiding die ik als
deeltijdstudent in de avonduren volg. Naast mijn deeltijdstudie ben ik
werkzaam bij Centercon; een koeltechnische groothandel, als
leidinggevende van de afdeling logistiek. Mijn hobby's zijn voetbal,
fitness, tennis en scouting, maar mijn allergrootste hobby is mijn 2-jarige dochter Mila!
Zelf ben ik 31 jaar en woonachtig in Capelle aan den IJssel. Ik kijk er erg naar uit om weer voor
de klas te staan! Kom gerust eens langs, zodat ik mij persoonlijk kan voorstellen!

Interne School Begeleiders (ISB-ers)
Op de Wilgenstam hebben we 5 leerkrachten die wij ISB-ers noemen, dit zijn: Juf Pemmy, Juf
Lisette, Meester Patrick, Juf Ingrid en Juf Asia. Al een aantal jaren geleden hebben wij als school
doorgevoerd dat onze instructie op de meest effectieve manier wordt gegeven. In deze instructie
komen een aantal stappen steeds aan de orde. U kunt hier denken aan een terugblik naar de
vorige les, begeleide in oefening, zelfstandige verwerking en evaluatie en feedback. Tijdens deze
lessen worden er veel coöperatieve werkvormen ingezet en werken we aan de metacognitie van
de leerlingen. Dit alles hebben we in een observatieformulier verwerkt en hier worden
leerkrachten twee keer per jaar (naast de observatie van de directie) op getoetst. Zo weten we
zeker dat we onze instructie op de meest effectieve manier blijven geven en dat nieuwe
leerkrachten deze manier ook hanteren. Ook kunnen leerkrachten met vragen en onzekerheden
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terecht bij de ISB-ers, zij komen in de klas kijken en geven tips en stellen vragen. De
leerkrachten vinden deze manier van werken fijn, aangezien ze van elkaar leren op een collegiale
manier.
Met deze ISB-ers houden we de kwaliteit van ons onderwijs zo hoog mogelijk.

Schaatsen
Alle groepen 6, 7 en 8 hebben de afgelopen woensdagen op de Rotterdamse schaatsbaan
mogen schaatsen. Op een ongelukje na van Meester Patrick (hij is inmiddels gelukkig weer
hersteld!), is alles super goed verlopen en hebben de kinderen genoten op het ijs. Dank aan alle
ouders die mee zijn gegaan en aan Stephan Versteege die dit al meerdere jaren organiseert.

Kanjertraining
In februari zal het team starten met Kanjertraining. Op de ouderavond op donderdag 8 maart zal
duidelijk gemaakt worden wat kanjertraining precies inhoudt, en wat we in de klas doen. Hierbij
wil ik iedereen vragen deze avond vrij te houden.
Hieronder volgt alvast een korte uitleg.
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas
goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Hierbij kunt u aan de volgende dingen
denken:
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
- Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van
petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie
voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen
en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol.
Zodra we in de groepen beginnen met kanjertraining zal er nog meer informatie verstrekt worden
per brief.
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Conny Jansen danst
In de groepen 3 is dit jaar het Dans Atelier gestart in samenwerking met het Rotterdamse
dansgezelschap Conny Janssen Danst en de SKVR.
https://www.connyjanssendanst.nl/conny-janssen-danst/
Dans is een natuurlijke vorm van bewegen. Het biedt de mogelijkheid jezelf te ontdekken. Dat is
weer van belang bij de keuze van expressievormen door kinderen. In het dansatelier zullen de
kinderen van de groepen 3 in een periode van 12 weken (lesuur 1 uur per week) door middel van
dans werken aan zelfreflectie, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander, probleemoplossend
handelen, woordenschat, creatief denken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel is dat
de kinderen hun eigen wijze van leren ontdekken en onderzoeken. Dat komt ook aan bod in het
maken van een eindpresentatie. De voorstelling Inside Out van Conny Janssen Danst zal de
leidraad en het thema zijn. De kinderen krijgen zowel op school als in het Dansatelier
van Conny Janssen Danst les. De kinderen gaan werken met SKVR dansdocente Linda van Dijk
en de dansers en choreografe van Conny Janssen Danst.
Donderdag 18 januari zijn de groepen 3 naar de generale repetitie geweest van de
dansvoorstelling INSIDE OUT. De kinderen vonden het geweldig!

Opleidingsschool
Andere leerkrachten in de klas dan u gewend bent? Als opleidingsschool krijgen we van het
bestuur van BOOR leerkrachten die op hun eigen school niet altijd helemaal uit de verf komen.
Bij ons op school krijgen ze de kans om te leren, zich verder te ontwikkelen en vervolgens weer
terug te keren naar of hun eigen school of een andere school van BOOR. We vinden het als team
heel fijn dat deze leerkrachten bij ons komen, ze houden ons scherp, verbeteren onze
coachingsvaardigheden en brengen nieuwe ideeën en werkwijzen de school in. Mocht u hier
verder nog vragen over hebben, kunt u altijd bij de directie binnenlopen.
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Dubbel parkeren
Beste ouders en verzorgers, graag willen wij u nogmaals dringend 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 heel gevaarlijke situaties. Aan de
overkant of naast de school zijn vaak genoeg parkeerplekken. We rekenen op uw begrip!

Naschoolse activiteit Boekenbende, er is nog plek!
Donderdag 8 februari begint onze nieuwe naschoolse activiteit Boekenbende. Kinderen uit de
groepen 6 en 7 die het leuk vinden om te lezen zijn van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.
Tijdens de Boekenbende komen we bij elkaar en praten we over de boeken die je leest. Er mag
iedere week ook een boek mee naar huis. De kinderen kunnen ook zelf schrijven of illustreren. Of
teksten rappen, een boekenkrant maken voor verschillende groepen, een stukje uit een boek
verfilmen en dan vergelijken met een fragment van echte filmmakers...
De kinderen mogen zelf meedenken over hoe het programma eruit ziet.
Kortom: een ontzettend diverse naschoolse activiteit met voor ieder wat wils.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Voor wie:
Door wie:

donderdag 8, 15, 22 februari, 8, 15, 22, 29 maart en 19 april
15:45 - 17:15 uur
Bibliotheek in de School op de Meidoornsingel
kinderen uit groep 6 en 7
Carlien Schoondermark en alle boekenbendeleden

Opgeven kan nog bij: Judith van Gelder: judith.van.gelder@wilgenstam.nl
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