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Hoe kunnen we u als ouders beter betrekken bij school?
Samen met de ouderraad hebben we hierover nagedacht.
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Het is in deze tijd lastig om elkaar ‘in het echt’ te
ontmoeten. Daarom wil de ouderraad de Algemene
Vergadering op 19 november organiseren via
beeldbellen. Zo zorgen we ervoor dat u met ons kan
meedenken en praten. Meer informatie volgt. We hopen
dat u er online bij bent, op 19 november.

Sinterklaas
Kleuterateliers
Kinderboekenweek
Leerlingenraad
Voor de kalender
Welkom
Heeft u vragen? Mail naar:
ronald.pieck@wilgenstam.nl

Plusklas en extra taalonderwijs
Na de herfstvakantie starten we weer met de plusklas,
voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. En het
extra taalonderwijs bij de onderbouw begint weer voor
kinderen die extra aandacht en zorg bij taal nodig hebben.
Beide initiatieven horen tot het passend onderwijs, waarbij
de zorg voor minder makkelijk lerende kinderen en de zorg
voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is
opgenomen.
Onderwijs in coronatijden
We zijn volop aan het ‘omdenken’ hoe we ervoor kunnen
zorgen dat ons onderwijs van hoge kwaliteit blijft tijdens
corona. Dat lukt gelukkig wonderwel, onder meer doordat
we workshops voor het team organiseren en door
afspraken met ouders vast te leggen.

Onderwijsinspectie
Ieder jaar onderzoekt de Onderwijsinspectie
steekproefsgewijs een aantal scholen op de vraag: hoe
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zorgen jullie op school voor kwaliteitsverbetering in relatie tot de leerlingpopulatie? De
Wilgenstam is dit jaar bij de steekproef naar voren gekomen. 10 november vindt het onderzoek
plaats.
Op tijd komen en buitenspelen
Sinds begin dit schooljaar letten we strenger en consequenter op het gedrag van leerlingen.
Bijvoorbeeld bij het op tijd op school komen en bij het buitenspelen in de pauzes.
Het is fijn om te merken dat bijna alle leerlingen nu op tijd komt.
Bij een aantal groepen was tijdens het buitenspelen sprake van onderlinge ruzietjes. Dit is
enorm afgenomen. Het is mooi om te zien hoe meester Jan, samen met meester Jesse en de
kinderen, een “kanaal” heeft uitgediept om te zorgen dat de plas water onder het klimrek weer
naar de waterplek kon lopen. Het geeft aan dat er weer rust is op het plein om lekker te spelen.

Coronaregels
Voor de zekerheid zeggen we het nog een keer: door de coronaregels mag u als ouder alleen
op school komen als u een afspraak heeft. Mondkapjes zijn verplicht en bij aanmelden moet u
een formulier voor aanwezigheid invullen. Er staat een dispenser klaar om de handen te
ontsmetten. Wij willen er alles aan doen om te zorgen dat onze leerlingen of ons personeel niet
besmet worden.
Fietsenstalling
We vragen alle kinderen om hun fiets in de fietsenstalling achter het plein te zetten. Zo blijft de
stoep aan de voorkant van de school een goede doorgang voor alle voetgangers. Bovendien
staat je fiets achter een stuk veiliger (tegen beschadigingen) dan voor.
Sinterklaas
De ouderraad denkt hard na over manieren om Sinterklaas ‘coronaproof’ te kunnen vieren. We
willen natuurlijk dat het voor de kinderen een leuk feest wordt. Hebt u ideeën? Laat het de
ouderraad weten. ( Ouderraad@wilgenstam.nl )
Kleuterateliers
De kleuterateliers zijn weer opgestart. Daar zijn
we blij om, want kunst en cultuur vinden we
belangrijk op onze school.
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek organiseerden we
in alle klassen leuke en leerzame activiteiten.
Hieronder lees je het verslag van groep 4
Kinderboekenweek: groep 4 in Egypte!
Woensdag 30 september gingen we van start
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met de kinderboekenweek. De kinderen mochten verkleed naar school komen en we dansten
het lied ‘En toen?’. We begonnen met het boek Vos en Haas en het land van de Nijl. Vos en
Haas maken een reis naar Egypte om van alles te bewonderen. Zo komen ze te weten dat de
Nijl een grote rivier is waar nijlpaarden en krokodillen leven, ze leren over verschillende OudEgyptische goden, zoals de god Sobek, met een krokodillenhoofd, en over piramides.
Bij het lezen van het boek stelden de kinderen veel vragen. We hebben alles opgezocht en
bekeken op het digibord. Gedurende de week lazen een leerling uit groep 5 en vier leerlingen
uit groep 8 in de pauzes voor uit het boek. Ook lazen we een hoofdstuk met zijn allen en kregen
dit, om te oefenen met lezen, mee naar huis.
Achter in de klas maakten we met elkaar een Thematafel. Sommige kinderen namen boeken
mee van huis of zochten in de schoolbibliotheek naar boeken over dingen die horen bij Egypte.
Bijvoorbeeld over mummies en kamelen. Hieruit hebben we nog meer geleerd, super leuk!
Donderdag werkten we aan een Cartouche. Dat is een ovalen omcirkeling van de naam van
Egyptische koningen en koninginnen (farao’s) in hiërogliefen. Alle leerlingen moesten de letters
van hun naam vertalen naar de tekens in hiërogliefenschrift. Daarna hebben we deze letters
goud geverfd.
Maandag maakten alle leerlingen een gouden faraomasker. Zo’n masker kregen de farao's na
hun dood mee in hun graf, als mummie. Sinds maandag heb ik dus een klas vol met farao’s,
want ze hadden de maskers natuurlijk graag op!
Vrijdag sluiten wij deze leuke Kinderboekenweek af en mogen de kinderen nogmaals verkleed
naar school komen.

Juf Stephanie
Leerlingenraad
De eerste bijeenkomst van de leerlingenraad is weer geweest. Wat een betrokken kinderen!
Ze hebben een hele lijst met goede dingen van de school opgenoemd. Bijvoorbeeld:
pluswerkboeken, leraar, Chromebook, goed les, energizer ( een ontspanningsmoment tussen
de lessen). Maar ze hadden ook verbeterpunten. Zoals: meer toezicht op het plein en het
gedrag van sommige kinderen buiten.
De ideeën van de leerlingenraad voor de school: huiswerk in alle klassen, meer met
Chromebook werken.
De bijeenkomst eindigde met een taak voor de volgende keer: “Maak een filmpje waarin jullie
laten zien waarom onze school zo leuk is.”
Op 6 november komen we weer bij elkaar.
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Activiteiten in november
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.
november 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!
Naam

Owen Amoureus
Yimaira Baas
Rayan Kamuanga Luamba
Abel Brito Dos Santos
Eduardo Wigmans
Sophie Motta De Franca Correa
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