
 

  1 

 

 

 

 
 
 
 
 

Van de directie 
Afgelopen maand heeft u veel “updates” gekregen over de 
stand van zaken op school.  

Het is en blijft zoeken voor ons hoe we in deze Covid-19 
tijd een veilige omgeving kunnen waarborgen voor zowel 
personeel, als kinderen en ouders.  

Daarom proberen we de communicatie met u via de 
telefoon of beeldbellen te organiseren, dan wel u uit te 
nodigen op tijden dat er geen contact met anderen 
mogelijk is.  

Ondertussen zien we dat leerkrachten die verkouden zijn, 
ondanks voorrang, toch dagen moeten wachten op test en 
uitslag.  

We zullen de kinderen van die groepen in de andere 
klassen opvangen.  

Vanaf volgende week willen we ook de Wilgenstam app 
meer gaan gebruiken om u een kijkje achter de voordeur 
te geven.  

En dan ook nog mijn opdracht! 

Ik heb opdracht om het onderwijs op de Wilgenstam nog 
beter te laten aansluiten op de visie van de school. De 
goede naam van de school in de wijk willen we gebruiken 
om te laten zien dat alle kinderen bij ons het onderwijs 
kunnen krijgen waar ze recht op hebben. 

We zien immers dat door Coronatijd alle extra’s, waar de school goed in was, zoals naschoolse 
activiteiten, kunst en cultuur, een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (een 
plusklas), onder druk is komen te staan. 

Door het onderwijs anders te organiseren, kunnen we hier weer meer aandacht aan geven.  

Wel is het zo dat de naschoolse activiteiten niet met externen (Corona) georganiseerd kunnen 
worden en dat we die voorlopig even moeten opschorten vanwege de Corona-maatregelen. 
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Schooltijden 
We zijn erg blij dat nu bijna alle kinderen op tijd komen! Het geeft rust in de 
school en de lessen beginnen nu ook eerder.  

Fijn dat u erop let! 

Wijziging samenstelling groepen 
Door het vertrek van enkele leerlingen naar de nieuwe islamitische school, zijn de groepen 5 “te 
klein” geworden.  
Te klein?  
Ja, want uit onderzoek van onderwijswetenschappers Marzano en Hattie blijkt dat groepen 
kleiner dan 20 leerlingen geen positief (en mogelijk zelfs een negatief) effect hebben op de 
resultaten van de kinderen. 
Daarom zal na de herfstvakantie de groep worden samengevoegd tot 1 groep 5 van ongeveer 
28 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte in Nederland is ongeveer 24 kinderen per klas.   
 
Kiss and Ride  
Regelmatig komen er ouders die de drukte rond het brengen en 
halen vervelend vinden.  
In het verleden is er een ouderinitiatief geweest om 3 parkeerplekken 
voor de school vrij te houden. Laten we dat weer instellen. 
Wij laten ook alle fietsen in de fietsenstalling aan de achterkant van 
de school zetten, zodat er voor de ingang van het plein wat ruimte is 
voor u, ouders, om uw kind uit te zwaaien.  
Wij doen wat wij kunnen! U ook?  
 
Ouderbijdrage 

Elk jaar organiseert de ouderraad van de Wilgenstam leuke extra 
activiteiten voor de kinderen, zoals de schoolreis, het paasontbijt, Sinterklaas en het kerstfeest.  

Deze worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Met een bedrag van € 40,00 per kind kunnen alle 
activiteiten worden betaald. 

Er is een wijziging met betrekking tot het innen van de ouderbijdrage.   

U krijgt een bericht dat wordt voorzien van een persoonlijke link naar de betaalomgeving, 
waarmee U direct de factuur kan inzien en met IDEAL kan betalen.  

Hetzelfde geldt voor alle bijdragen die de school van u vraagt. (zoals de werkweek). 

Het bestuur wil, om fraude tegen te gaan, zoveel mogelijk al het betalingsverkeer digitaal 
verwerken, zonder tussenkomst van mensen. Daarom worden alle gelden vanaf nu geïnt met 
Wiscollect.  

Het voortgezet onderwijs gebruikt dit programma ook al enkele jaren.  
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Voor de kalender 

Zoals u weet is de jaarplanner niet helemaal compleet vanwege de corona-maatregelen..  

Ik zal u elke maand een overzicht geven van alle activiteiten die er op school zijn. 
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Ma Di Wo Do Vr  Za Zo 

   1  
Kinderboekenweek 

2  
Kinderboekenweek 

3  4 

5  
Kinderboeken
week 

6  
Kinderboeken
week 

7  
Kinderboekenweek 

8  9  10  11  

12 
 

13 14  
 

15 16 17 18 

19 
Herfstvakantie 

20 
Herfstvakantie 

21 
Herfstvakantie 

22 
Herfstvakantie 
 

23 
Herfstvakantie 

24 
Herfstvakantie 

25 
Herfstvakantie 

26 Studiedag 
(kinderen vrij) 

27 28 29 
 

30 
 

  

Deze kalender is ook terug te vinden via www.wilgenstam.nl/kalender en in de Wilgenstam App. 

Welkom op school  

Zayn Hammou 

Yasmina In't Veen 

Tessel van der Veeken 

Nadine Akkouh 

Sila Bölükbas 

Sira Bölükbas  

Luciano Pires 

Anne Steenkamer 

Take van den Broek 

Soraya El Aita 

Haruun Eliyoow 

Sera Vermeer 

Amary Ottervanger 

Essia Ahmar Elhank 

Yanuz Karasubasi 

Owen Amoureus 

Abel Brito Dos Santos 

Eduardo Wigmans 

Sophie Motta De Franca Correa 

Gisaya Pocorni 

Periehan Battal 

Elif Avci 

Mira Bechan 

 

Wij hopen dat jullie een leuke en fijne basisschooltijd hebben! 
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