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Start nieuwe directeur Saskia Boerkamp 
In de maand april ben ik gestart als nieuwe 
directeur van obs De Wilgenstam. De afgelopen 
maand ben ik bezig geweest met kennismaken 
met het team, leerlingen, ouders en partners in 
de wijk. Ik heb zo een mooie indruk kunnen 
krijgen van deze mooie en bijzondere school.  
Ik vind het belangrijk om dicht bij de mensen te 
staan en ben vaak in de ochtend te vinden bij de 
hoofdingang. Het mooiste moment van de dag is 

het welkom heten van leerlingen die  
’s ochtends binnenkomen. Indien u een vraag wilt stellen, kunt u mij makkelijk even 
aanschieten. Indien u niet in de gelegenheid bent dan kunt u mij ook mailen op 
directie@wilgenstam.nl.  
De afgelopen periode heeft ook in het teken gestaan om 
goed te kijken wat de school nodig heeft voor volgend 
schooljaar om de school verder te ontwikkelen. Aan het 
einde van het schooljaar ga ik deze informatie uiteraard 
met u delen. 
 
 
Veiligheid rondom de school 
In verschillende nieuwsbrieven is de zorg uitgesproken over de veiligheid rondom de school. 
Vooral het halen en brengen van leerlingen is een groot aandachtspunt. Wij gaan in een aparte 
nieuwsbrief u meenemen hoe wij als school samen met u de veiligheid van uw kind maar ook 
de veiligheid van alle kinderen in de wijk kunnen waarborgen.  

Werkweek groep 8 

Door de huidige corona maatregels hebben wij de 
werkweken van groep 5 t/m 7 afgelast. Wij vinden 
het heel belangrijk dat het afscheid van groep 8 
een speciaal moment voor de leerlingen moet zijn. 
Ze sluiten een periode van 8 jaar af op de 
basisschool en gaan naar de volgende stap in hun 
ontwikkeling. Om die reden blijven wij 
voorbereidingen treffen om de werkweek van 
groep 8 door te laten gaan.  

 

Nieuwsbrief Mei 2021 

In deze nieuwsbrief: 

• Start nieuwe directeur 

• Veiligheid rondom de school 

• Schooltuin en schoolzwemmen 

• Werkweek groep 8 

• Coronamaatregelen op school  

• Gratis sporten 5-8 jaar bij VOC 
 

 
 
 

 

 

Coronamaatregelen op school: 

 

Wij moeten met elkaar alert blijven en 
samen de veiligheid op school 
waarborgen dus: 

• Bij klachten blijft de leerling thuis. 

• Wanneer de leerling 24 uur 
klachtenvrij is of negatieve getest is, 
kan hij/zij weer op school komen. 

• Bij een positief testresultaat  van een 
leerling informeren de ouders direct 
school. 

• Wanneer een leerling in quarantaine 
moet, blijft de leerling binnen. 

 

Belangrijke data deze maand: 

17 mei  Start school 
24 mei  Tweede pinksterdag 
25 mei   MR en OR vergadering 
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Gratis sporten op zondag voor kinderen van  5 tot 8 
jaar. 

Op VOC Rotterdam gaat de gratis zomereditie van 
Tip&Run cricket weer van start. Dit zijn leuke 
baloefeningen en spelletjes die goed zijn voor de hand-
oog coördinatie en brede motorische ontwikkeling. Vooral 
in de leeftijdsgroep van 0-8 jaar is veel bewegen heel 
belangrijk voor de ontwikkeling van een goede 
samenwerking van de hersenhelften. Deze samenwerking 
is belangrijk bij het leren lezen en schrijven op school 
vanaf groep 3. Verdere informatie is te vinden op 
onderstaande flyer. 

 

 

Schooltuin en schoolzwemmen 

Wij gaan weer starten met het 
schoolzwemmen op vrijdag voor 
groep 5 en 6 en de schooltuin op 
maandag voor groep 6. Verdere 
informatie zal gecommuniceerd 
worden via de leerkracht.   
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