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Oudercontacten 

Alle ouders van de groepen  1/2 hebben de gelegenheid 
gehad om digitaal met elkaar kennis te maken en er zijn 
onderling whattsppgroepen gemaakt, zodat ouders weten 
wie bij welk kind hoort. Fijn om te horen dat ouders 
onderling proberen goed met elkaar in contact te blijven.  

Wat ook leuk was om te horen dat alle ouders positief 
spreken over de school!  

Dit was voor herhaling vatbaar.  

Waar we als school op de vragen van u nog even naar 
kijken is:  

• Gevonden voorwerpen, waar leggen we die nu neer.  

• Hoe kunnen we meer over het Engels in de groepen 
vertellen. 

Rijgedrag/parkeergedrag 

 

Er is een groepje ouders die 
zich bij de directie heeft gemeld 
om samen met de wijkagent te kijken wat de 
mogelijkheden zijn om het rijgedrag/parkeergedrag rond 
de school te verbeteren.  

Ik zal met die ouders op dinsdag 5 januari een gesprek 
hebben met de wijkagent over maatregelen om de 
veiligheid bij school te verbeteren. (op voorwaarde dat 
Corona-maatregelen dit toelaten) Intussen vragen we u 
nogmaals, zeker omdat het donker is bij het brengen, 
extra te letten op de veiligheid van de kinderen en de 
ouders bij de school en kinderdagverblijf.  
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Welkom 

Heeft u vragen? Mail naar: 

ronald.pieck@wilgenstam.nl 
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Plusklas 

Met de plusklas zijn we nu 6 weken aan de slag. We zijn gestart met 
het kijken naar onze talenten.  
Dat was nog niet zo makkelijk!  
Gelukkig hadden we houvast aan de talentkaartjes  
waarop diverse talenten stonden beschreven. Zo hebben we ontdekt 
dat we “bruggenbouwer”, “doorzetter” of “bezige bij” kunnen zijn, en dat 
met elkaar uitgewisseld. 
We hebben ook nagedacht over wat we in de plusklas willen leren. 
Sommigen willen beter leren samenwerken en anderen willen 
bijvoorbeeld beter leren werken volgens een plan. 
Iedereen werkt dus aan een eigen doel en dat hoeft niet meteen te lukken.  
Belangrijk is dat we leren reflecteren op hoe we de dingen doen en dat we daarbij feedback 
kunnen geven en ontvangen.  
En…..: dat we er plezier in hebben! 

De middenbouwgroepen (4 t/m 6) zijn vervolgens gestart met een Pittige 
Plustoren Project. 
Zo worden er bruggen gebouwd, een skyrail baan en Pyramides van 
bamboe gemaakt, sieraden ontworpen en er wordt gekalligrafeerd. 
 
De bovenbouwgroepen (7/8) hebben hun eigen project bedacht binnen het 
kader “de leukste school van Rotterdam”. Dat is uiteraard de Wilgenstam! 
De kinderen zijn op een kritische (een journaal), creatieve (een game, 
animatie en film) en analytische (een concurrentieonderzoek) manier bezig 
met het onderwerp. 

Van peuter en co 

Op de peuterschool hebben wij vanaf het begin van dit schooljaar al wat thema’s achter de rug. 
Het eerste thema was ‘Kunst’. Het ging om ontdekken van kunst en de eigen creativiteit van de 
kinderen.  
De kinderen gingen zelf kunstwerken maken met verschillende materialen in ons atelier. We 
gingen ook bewegen op muziek en in standbeelden veranderen, kleuren en vormen ontdekken, 

boekjes lezen en kunstplaatjes bekijken. Het gaat bij peuters om de belevenis en niet om het 
resultaat!   

Daarna volgde het thema ‘Reuzen en kabaouters / Herfst’. Belangrijke begrippen tijdens dit 
thema waren groot en klein. Zo gingen we reuzenstappen maken en kleine kabouterstapjes, 
gingen we werken met grote en kleine spullen en hebben we afstanden en hoogtes ervaren. 
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De thema’s Sinterklaas en Kerst mogen bij ons natuurlijk niet 
ontbreken. De kinderen beleven veel plezier aan alle activiteiten 
zoals: ‘cadeautjes’ inpakken in onze winkel (motorische 
vaardigheden), een schoorsteen of hoge/lage torens bouwen 
met blokken (ruimtelijke inzicht en rekenvaardigheden), veel 
liedjes gezellig samen zingen (taal- en sociale ontwikkeling) en 
natuurlijk ook veel bewegen en spelenderwijs leren. En wat 
hebben de peuters genoten van het ‘bezoek’ van Sinterklaas! 

Dit schooljaar hebben we een Digibord gekregen zodat ook de peuters met de methode LOGO 
3000 aan de slag kunnen gaan. Met deze taal-methode gaan we de kinderen (nieuwe) woorden 
aanbieden door o.a. spelletjes op het Digibord. Deze methode wordt ook gebruikt door de 
Basisschool de Wilgenstam dus dan raken de peuters er alvast mee bekend! 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021!  

Hartelijke groet,  
Imke, Rosa & Ya’ara 

Leuke sites voor tijdens de lockdown 

https://wij-leren.nl/spelend-thuis-leren.php 

Junior Einstein 

Activiteiten in januari 

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. Deze maand is er door de 
lockdown nauwelijks iets gepland.  
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Deze kalender vindt u ook terug op www.wilgenstam.nl/kalender en in de Wilgenstam App. 

https://wij-leren.nl/spelend-thuis-leren.php
https://www.junioreinstein.nl/
http://www.wilgenstam.nl/kalender

