Jaargang 22/ nummer 1/ 20 augustus 2021/ Nieuws rondom & vanuit de Wilge
Agenda
Ma 23 aug

Eerste schooldag

Do 26 aug

19.00-20.30 uur: digitale Meet & Greet voor alle ouder(s), verzorger(s)

Wo 1 sep

Studiedag i.v.m. startgesprekken, alle leerlingen vrij

Do 9 sep

9.30 uur: beginviering

Vr 10 sep

Nieuwsbrief 2 uit

Van start!
Beste ouders van de Wilge,
Met energie, blijheid en gezonde spanning heb ik deze week de eerste 'echte' stappen
over de drempel gezet bij de Wilge. De ontvangst door het team was hartelijk open en
behulpzaam. Dat is fijn te ervaren en voelt als een goed begin!
De komende periode richt ik mij op het leren kennen van de school als totaal, de
leerkrachten, de kinderen, de beide locaties. Ik zal in eerste instantie vooral luisteren en
kijken om een volledige indruk te krijgen op de lopende processen en het onderwijs op de
Wilge. Tevens lees ik me op een groot aantal onderwerpen in, zodat ik goed op de hoogte
raak van alle ontwikkelingen.
Ik ben zelf woonachtig in Hilversum samen met mijn man, zoon van 16
en een dochter van 13. Oorspronkelijk liggen mijn roots in het oosten
van het land en als je goed luistert, kan je dat nog wel horen😉
Inmiddels woon ik al 22 jaar met plezier in Hilversum. Mijn
onderwijsloopbaan ben ik gestart in 1999 in Hilversum. Ik ben gestart
als leerkracht op de Lorentzschool en ben na elf jaar overgegaan in de
functie van (locatie) directeur. Ik heb in die hoedanigheid de afgelopen
tien jaar leidinggegeven op Villa Lorentz, De Dubbeldekker en IKC Villa
Vrolik. De Wilge sprak mij aan vanwege diverse doelstellingen van de
school, zoals het aanbod van tweetalig onderwijs, IPC en de ateliers.
Maar ook de groei, de aanstaande nieuwbouw en de grootte van de
school zijn boeiende aspecten. Ik heb zin om de school te leren kennen en daar
onderdeel van te worden!
Helaas hebben we nog te maken met beperkingen door de coronamaatregelen en dienen
volwassenen 1,5 meter afstand te houden. Dit betekent voor u als ouder en voor mij dat
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de spontane ontmoeting op het plein minder eenvoudig is. Ik ben regelmatig aanwezig op
het schoolplein in de ochtend en ben op woensdag aanwezig op de Wilgetak.
Mayke
Start nieuwe schooljaar
Na een periode van 6 weken start het nieuwe schooljaar maandag weer. Altijd een
spannend moment voor de kinderen en leerkrachten. We hopen dat uw kind weer zin
heeft om te starten! De leerkrachten hebben deze week hard gewerkt om goed
voorbereid te starten met de kinderen.
De kinderen mogen maandag op de afgesproken tijden (zie hieronder) zelf naar binnen
lopen. De ouders van de leerlingen van de groepen 1/2 mogen, nadat ze hun kind het
gebouw in hebben laten lopen, bij de ramen van de betreffende groep kijken en daar
eventueel een praatje maken met de leerkracht. We maken een uitzondering voor nieuwe
leerlingen (vierjarige instromers, verhuizers e.d.) en hun ouders. Één van de ouders mag
wel mee naar binnen op de eerste schooldag
Dakrenovatie: wat moet u weten?
Een deel van het dak van de Wilge dient gerenoveerd te worden. Deze klus kon helaas niet
in de zomervakantie uitgevoerd worden. Dinsdag is de aannemer gestart. De verwachting
is dat de klus in vier weken geklaard is. Het gevolg is dat een deel van het plein is afgezet,
zodat het veilig blijft voor ouders en kinderen. Dit betekent ook dat enkele ingangen niet
bereikbaar zijn. Zie plattegrond (aparte bijlage) voor wat dit betekent voor het halen en
brengen van uw kind.
Covid maatregelen: wat moet u weten?
De maatregelen blijven nagenoeg hetzelfde als voor de zomervakantie. De belangrijkste
afspraken die gelden voor de Wilge:
Halen en brengen
• We handhaven verschillende start- en eindtijden zo lang volwassenen 1,5 meter
afstand dienen te houden. Gezien de beperkte ruimte rondom de school is dit
noodzakelijk.
• LET OP: we willen op tijd starten met de lessen, zodat we de lestijd volledig
benutten. Dit betekent dat de kinderen van groep 1 t/m 4 echt om 8.15 uur in de
klas aanwezig zijn. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten om 8.30 uur aanwezig
zijn. De deuren gaan 10 min van tevoren open, zodat de kinderen eerst hun
handen kunnen wassen voordat ze starten met de les.
Het schema:
Leerjaar

Start lessen (dus kinderen
komen iets eerder binnen)

Eindtijd

In- uitgang groepen

1/2

8.15 uur

14.00 uur en
12.15 uur op
woensdag

3

8.15 uur

14.00 uur en
12.15 uur op
woensdag

1/2 a + d via deur kleuterplein
1/2f via lokaal
1/2 b + c + e + g via deur bij
duikelrek op grote plein
3 via hoofdingang
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4

8.15 uur

14.00 uur en
12.15 uur op
woensdag

4 via hoofdingang

5

8.30 uur

14.15 uur en
12.30 uur op
woensdag

5 via hoofdingang

6

8.30 uur

14.15 uur en
12.30 uur op
woensdag

6b via hoofdingang
6a + 6c via kleine plein bij gymzaal

7c

8.30 uur

14.15 uur en

via kleine plein bij gymzaal

12.30 uur op
woensdag
7 en 8

•
•

•
•
•
•
•
•
•

8.30 uur

14.15 uur en
12.30 uur op
woensdag

inloop vanaf 8.15 via de eigen
ingang (7 apart van 8).

Er is geen inloopkwartier. We verwachten de leerlingen op de genoemde starttijd
van de lessen in de klassen. De verschillende leerjaren maken gebruik van
verschillende entrees.
In een aantal gevallen kunnen ouders met meerdere kinderen op school te maken
hebben met een verschil in starttijd van de lessen. In dat geval kunnen de oudere
kinderen van het gezin mee naar binnen lopen bij de eerste starttijd. De
leerkrachten staan klaar bij de klas om hen op te vangen. Bij een verschil in eindtijd
vragen we u om met het (de) oudere kind(eren) een plek verder weg van de school
af te spreken om elkaar te ontmoeten bij het ophalen.
Begeleid uw kind(eren) met maximaal één volwassene.
Blijf zo kort mogelijk op het plein, houd afstand.
Laat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen. Afhankelijk van de
ontwikkeling van het kind, is dit mogelijk vanaf groep 5.
Alléén de ouders van de groepen 1/2 lopen met hun kind mee over het plein tot de
afgesproken entree (zie bijlage)
Spreek met de oudere kind(eren) een plek verder weg van de school af om elkaar
te ontmoeten bij het ophalen.
Kom te voet of op de fiets; is dit echt niet mogelijk: volg de adviesroute.
Z
de hoogte zijn van alle maatregelen en eraan meewerken.

Gezondheidsklachten en quarantaine
• (Verkouden) kinderen mogen naar school, tenzij ze koorts hebben of benauwd zijn
of veel hoesten. We willen u vragen de beslisboom goed te lezen en deze toe te
passen op het moment dat uw kind klachten heeft:
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-versie-met-actuelewijzigingen Zie ook de aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief.
• Als een huisgenoot in quarantaine gaat in verband met een besmetting, hoeven de
andere huisgenoten niet standaard meer in quarantaine. De GGD geeft hierover
advies. In principe mag een immuun persoon uit quarantaine blijven, maar moet
wel op dag 5 testen.
• Op het moment dat de groepsleerkracht van een ouder of de school van de GGD
bericht ontvangt dat een kind positief is getest, volgen we de adviezen van de GGD
op. We handhaven de privacyregels: de naam van het kind delen we niet. We geven
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wel beperkte informatie aan de GGD aangezien zij dit nodig hebben voor het
bron/contactonderzoek. Dat is:
o De naam, de geboortedatum, het telefoonnummer en/of e-mailadres van
de ouders. Of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school
aanwezig was (de presentie- /absentielijst). Waar de leerling in de klas zat
tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas).
Mocht u bezwaar hebben dat wij deze informatie geven, dan kunt u ons dit
laten weten door het sturen van een mailtje naar: administratie@dewilge.nl
Voortgang onderwijs
• Wanneer een klas/leerkracht in quarantaine gaat, schakelt de groep, mits de
leerkracht fit is, vanaf dag 2 over op online onderwijs. In die gevallen kunnen wij
niet in noodopvang voorzien.
• Bij afwezigheid van leerkrachten om een andere reden, blijven we ons uiterste best
doen om voor vervanging te zorgen. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is,
verdelen we een groep over andere groepen.
• Als een leerling afwezig is, omdat hij/zij langere tijd niet op school kan zijn, maar
wel in staat is om te leren, dan wordt, in overleg met de ouders, beperkt werk
meegegeven. De leerkracht is echter niet in staat om het kind apart instructie te
geven, aangezien er op school in de klas ook lesgegeven wordt.
Fietsenstalling en adviesroute
Fietsen plaatsen in de fietsenstalling
Leerlingen die op de fiets komen, plaatsen hun fiets in de omheinde fietsenstalling.
Verzoek: wilt u uw kind helpen herinneren dat ze niet op het plein mogen fietsen in het
kader van de veiligheid van anderen? Dank u wel!
Elke groep heeft in de fietsenstalling een eigen gebied:
✓ Groep 1, 2 en 3 plaatsen de fiets in de rekken die tegen het hek staan.
✓ Groep 4 en 5 plaatsen de fiets in het middenstuk.
✓ Groep 6 plaatst de fiets in de rekken die tegen de muur staan.
✓ Groep 7 plaatst de fiets bij lokaal 1/2f in gangetje richting kleine plein
✓ Groep 7 en 8 hebben een eigen fietsenstalling op de Wilgetak.
Gebruik maken van adviesroute
De meeste ouders zijn bekend met de adviesroute. Door alle ouders te vragen de Cornelis
Drebbelstraat vanaf het dr P.J.H. Cuypersplein in te rijden, vermijden we lastige
manoeuvres gecombineerd met fietsverkeer in een smalle straat. In de ochtend levert dit
doorgaans minder problemen op dan in de middag. Een oorzaak kan zijn dat andere
personen die uw kind(eren) halen niet op de hoogte zijn. Fijn als u ze hierover informeert.
Wilt u hen dit doorgeven?
Informatieavond via MS Teams
Op donderdag 26 augustus vindt de informatieavond plaats. Dit organiseren we digitaal
gezien de 1,5 meter afstand die we moeten houden tussen volwassenen. Er zijn die avond
3 rondes voor alle groepen:
• 19.00-19.20 uur
• 19.30-19.50 uur
• 20.00-20.20 uur
Meer informatie hierover volgt later.
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Startgesprekken woensdag 1 september
Voor de startgesprekken hebben we een studiedag gepland: woensdag 1 september.
Gedurende de dag (tussen 8.30-16.30 uur) is er de mogelijkheid om op een afgesproken
tijdstip met de leerkracht van uw kind(eren) fysiek in gesprek te gaan. Wel willen we u
vragen een mondkapje mee te nemen en te dragen als het drukker is met volwassenen
en het houden van afstand soms lastiger is.
❑ Voor de groepen 1 t/m 3 is dit gesprek tussen leerkracht en ouder.
❑ Vanaf groep 4 is dit gesprek tussen leerkracht en een ouder. Indien u wenst, mag
uw kind aansluiten.
❑ Voor de groepen 5 t/m 8 is het gesprek gewenst tussen leerkracht, een ouder en
kind.
De gesprekken vinden verspreid over de dag plaats. We voeren deze gesprekken live
waarbij één ouder welkom is. Wilt u als ouder dit gesprek echt liever online voeren, dan
kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Via Parro ontvangt u in de week van 23 augustus een
bericht dat de gesprekken ingepland kunnen worden.
Klassenbezetting en plattegrond
Op de website staat de laatste versie van de klassenbezetting en de plattegrond:
http://www.dewilge.nl/over_de_wilge/Paginas/Klassenbezetting.aspx
We hebben beide documenten ook toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
Succes nieuwe teamleden & welkom aan nieuwe ouders en kinderen
We zijn heel blij met onze nieuwe leerkrachten op de Wilge. Zij hebben afgelopen week
een enthousiaste start gemaakt in het team. We wensen Charlotte 1/2f, Wendy 3a,
Catelijne 4b, Janet 5a, Marike en Sonja 5c en Silvia en Victor, vakleerkrachten gym i.v.m.
vervanging Matthijs en Vera, alle succes toe maar vooral veel werkplezier!
De nieuwe ouders en kinderen heten we van harte welkom op onze mooie school en we
hopen dat zij, ondanks de maatregelen, een plezierige start zullen maken op de Wilge en
zich snel thuis voelen.
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