De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928 / jaargang 93/ nummer 2/ 10 september 2021

Agenda
Woensdag 15 sep

20.00 uur: vergadering OR via Zoom

Maandag 20 sep

20.00 uur: vergadering MR

Woensdag 22 sep

Sportdag groepen 1 t/m 7
Survival groepen 8

Vrijdag 24 sep

European Day of Languages

Vrijdag 1 okt

U ontvangt nieuwsbrief 3

Informatieavond & startgesprekken
De informatieavond is goed verlopen, de leerkrachten hadden zich met hun
het aanstaande schooljaar. We hopen dat voor de ouders die aanwezig waren het een
nuttig informatiemoment was. Mocht u nog tips of vragen hebben, dan staat het u vrij dit
met ons te delen. U kunt dan een bericht sturen naar: administratie@dewilge.nl.
We hebben de volgende opkomst geregistreerd:
Groepen 1/2: 29 % opkomst
Groepen 3/4: 49% opkomst
Groepen 5/6: 69% opkomst
Groepen 7/8: 59% opkomst
Eerste (gouden) weken
De eerste weken liggen alweer achter ons. In die eerste periode is er veel aandacht voor
het goed gezamenlijk starten op meerdere vlakken.
Zo zijn er workshops gegeven van verschillende vakgebieden waarmee we als team weer
groep eruit, wat hebben deze leerlingen nodig? Zijn er bijzonderheden en hoe kan ik zo
goed mogelijk aansluiten op de overdracht. Ook de kennismaking met ouders en kinderen
staat centraal in het begin.
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Ook in de groep is de eerste periode van het schooljaar een belangrijke periode. De
kinderen zijn een tijd niet bij elkaar geweest en hebben weer tijd nodig om aan elkaar te
wennen en aan de afspraken die gelden bij de nieuwe leerkracht. Wij noemen dit ook wel
In deze weken wordt de groep gevormd en worden de normen bepaald. Na de
zomervakantie heeft de groep de eerste weken de tijd nodig zich te vormen. De
hiërarchische structuur verschuift wat. Bepaalde kinderen blijken iets dominanter, een
enkel kind heeft de groep verlaten of is eraan toegevoegd. Juist deze gevoelige periode is
voor de leerkrachten bij uitstek geschikt om in te zetten op een juiste groepsvorming.
De klassen vormen zich volgens een bepaald aantal fasen. Uit onderzoek is gebleken dat
gedurende ongeveer 6 weken een klas de 4 fasen in de groepsvorming doorloopt:

een inschatting van anderen en van zichzelf.
Storming (presenteren): Beweging in de
rangorde. Wie is een leider, wie hoort bij
welke groep, etc?
Norming (normeren): Groepsnormen
worden duidelijker.
Performing (presteren): Er is voor bepaalde
omgangsvormen gekozen. Er is een
gezamenlijk doel geformuleerd. Leiders zijn
duidelijk.

Mijn eerste weken
Mijn start is prettig en positief op de Wilge! Uiteraard komt er veel op me af, maar dat
hoort erbij. Ik probeer regelmatig bij één van de entrees te staan en op woensdag bij de
Wilgetak. Ik heb op het plein al kennis mogen maken met veel ouders en kinderen. De
komende periode besteed ik veel tijd aan de kennismakingsgesprekken met de teamleden,
de stakeholders, alle contacten vanuit het bovenschoolse bureau van Alberdingk Thijm
scholen en uiteraard buig ik me over de dagelijkse gang van zaken met tal van
onderwerpen die voorbijkomen. Inmiddels ben ik in alle groepen geweest en kennen de
kinderen me bijna bij naam😉 Soms hoor ik nog: Hey! Dag nieuwe directeur!
Ook de nieuwe teamleden vinden hun plek steeds beter in de school en het team. Daar
zijn we ontzettend blij mee!
Vorige week heeft u ons misschien horen zingen in de vroege ochtend? We hebben
Charlotte flink toegezongen en in de bloemetjes gezet. Ze had nog het (PABO)
afstudeergesprek te voeren en slaagde glansrijk! We zijn blij dat Charlotte met al haar
kennis en vaardigheden ons team komt versterken!
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Reminder: let op starttijd lessen!
Leerjaar

Start lessen (kinderen mogen
10 min eerder naar binnen)

Eindtijd

In- en 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

4

8.15 uur

14.00 uur en
12.15 uur op
woensdag

5

8.30 uur

14.15 uur en
12.30 uur op
woensdag

6

8.30 uur

14.15 uur en
12.30 uur op
woensdag

6a + 6c via kleine plein bij gymzaal

7c

8.30 uur

14.15 uur en

via kleine plein bij gymzaal

4 via hoofdingang naar binnen en
via kleine plein naar buiten;
leerlingen kunnen opgehaald
worden op het voetbalveld van het
plein.
5 via hoofdingang + 6b

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).

Organisatiestructuur
Dit schooljaar starten we met een iets andere organisatiestructuur dan we gewend waren.
Het managementteam (MT) bestond uit 2 bouwcoördinatoren (1 t/m 3 en 4 t/m 8) en de
directie. Dit jaar werken we met vier leerjaarcoördinatoren (1/2, 3/4 , 5/6 , 7/8) die samen
met de directie het MT vormen. Het MT is een belangrijk orgaan in de school.
Verschillende onderwerpen worden besproken en opgepakt door de leerkrachten in het
leerjaaroverleg waarna de leerjaarcoördinatoren in het MT bespreekt hoe processen
lopen. Ook kan het MT de directie een advies geven over onderwerpen waarna de directie
(directeur en adjunct directeur) een besluit neemt.
Jaaragenda 2021-2022
De jaaragenda is inmiddels gepubliceerd op onze website:
https://www.dewilge.nl/praktijk/jaarkalender
Wie graag een geprint exemplaar ontvangt, kan dit kenbaar maken door een bericht te
sturen naar: administratie@dewilge.nl.
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Ook de nieuwe schoolgids is beschikbaar en kunt u vinden via deze link:
https://www.dewilge.nl/praktijk/schoolgids-de-wilge
Uw kind inschrijven vanaf de geboorte
U kunt uw kind (of broertjes/zusjes) inschrijven vanaf de geboorte. Dat is wellicht wat
vroeg, maar we hanteren geen leeftijdsgrens meer. Mocht u een jonger broertje of zusje
nog niet hebben ingeschreven, dan willen we u vragen dit te doen. Op die manier hebben
we vroegtijdig in beeld welke en hoeveel kinderen zich bij ons aanmelden. Mocht u
kennissen, buren of familieleden kennen die hun kind graag willen inschrijven op de
Wilge? Laat hen weten dat ze hun kind kunnen inschrijven!
Noodlokaal groep 7c Wilgetak
Drie
bedoeling is dat deze groep rond de herfstvakantie verhuist naar een nieuw te plaatsen
lokaal bij de Wilgetak. Daarmee zitten dan alle groepen 7 en 8 bij elkaar. Op dit moment is
de verwachting nog steeds dat we dit tijdpad halen. Vorig jaar is in samenspraak met de
afdeling huisvesting van Alberdingk Thijm scholen de locatie en het type noodlokaal
bepaald. We houden de ouders van deze groep op de hoogte als we meer informatie
hebben.
De verwachting is dat in schooljaar 2023-2024 er nieuwbouw plaatsvindt op de locatie
van de Wilgetak. Daar worden dan 6 groepen gerealiseerd. De procedure van dit
nieuwbouwproces is vorig jaar al gestart. Omdat de nieuwbouw nog niet klaar is in 20222023 betekent dit dat in dat schooljaar nog één keer een groep 7 elders geplaatst moet
worden, want één extra lokaal voldoet dan niet.
Beginviering 9 september 2021
Gisteren hadden we met alle kinderen in de Heilig Hartkerk de beginviering van het
nieuwe schooljaar,
Na een lange periode van vieringen in de klas of zelfs online, mochten we eindelijk weer
samenkomen in de kerk. Weliswaar in twee groepen, maar toch samen. En niet alleen de
leerkrachten hebben dit als een bijzonder moment ervaren, ook de kinderen voelden dit
zo. De viering verliep heel rustig en ontspannen, met een verhaal over een jonge adelaar
die leert vliegen, mooi voorgelezen door de groepen 7 en ontroerende voorbeden,
bedacht en voorgedragen door de groepen 8. Daarnaast hebben we natuurlijk samen
liedjes gezongen (zie bijlage).
Hopelijk kunnen we de volgende viering echt met de hele school samen vieren en kunnen
we u als ouders ook weer uitnodigen om met ons mee te vieren.
De catechese commissie
Cyril, Linda en Sytske
Bilingual Primary Education and international mindedness at de Wilge
The Fulbright Program is one of several United States Cultural Exchange Programs with
the goal to improve intercultural relations, cultural diplomacy, and intercultural
competence between the American people of the United States and other countries
through the exchange of persons, knowledge, and skills. We are very happy that two
Fulbright students will join our school this year to assist us with teaching in English.
Welcome Uche and Janelle! We hope you will have a wonderful time at de Wilge.
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Hello. My name is Uchenna but I go by Uche (oo-chay). I
currently attend North Carolina State University but I live in my
hometown of Upper Marlboro, Maryland - just outside of
Washington D.C. - because school is online. My hobbies
include trying new food with friends, watching movies, and
traveling when possible. However, my current obsession has
been Turkish TV dramas. I do enjoy an occa
you all!

Hello. My name is Janelle and I have my life in both
New Jersey and Georgia in the United States.
Recently, I completed my bachelors and masters in
spent the past few months teaching students ages 9
try new foods, and do active things outside. This will
be my second time in the Netherlands. Four years ago
I was able to study abroad at VU for a while and
back. I look forward to learning about the way that
Dutch schools are structured and how to implement
the practices that make Dutch students some of the
happiest students in the world.
Gastgezin of woonruimte gezocht!
Huisvesting blijft nog even een uitdaging voor onze Fulbright studenten. Voor een van hen
zijn we nog op zoek naar een gastgezin of mogelijke woonruimte tot 1 januari, waarbij een
kleine huur/vergoeding geen probleem is. Mocht u iemand kennen die een huisje in de
tuin heeft, een zolder over heeft of het gewoon heel leuk vindt om een Amerikaanse
studente tijdelijk op te vangen, dan hoor ik dat heel graag!
Barbara Moons, TPO-coördinator, b.moons@atscholen.nl
European Day of Languages 2021
English is present in our everyday education at de Wilge. This is part of our effort to teach
children about internationalization. Our vision statement on internationalization explains
what that means to us:
"We learn about different cultures and traditions,
in order to increase our understanding and
respect of these cultures."
We work on this in a variety of ways. One of those
ways is the celebration of feasts and festivals from
different cultures and countries around the world.
September 26 is the official date of the 'European Day of Languages'. This celebration is
organized by the European Union and aims to increase understanding of different cultures
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through the appreciation of the different languages that we speak. Around this date, each
group will learn about the value of many different European languages that surround us.
Sportdag en survival woensdag 22 september
Woensdag 22 september staat de sportdag voor de groepen 1 t/m 7 weer op het
programma. De leerlingen van groep 1/2 sporten op de schoolpleinen en in de gymzalen.
De leerlingen van groep 3/4 sporten op het veldje naast de kerk en de sportdag voor
groep 5/6/7 wordt gegeven bij hockeyclub 't Spandersbosch.
Verdere informatie zal nog naar u worden gemaild. We hopen op een sportieve dag!
De groepen 8 gaan op dezelfde dag survivallen. We verwachten dat de kinderen een
sportieve, gezellige en vooral modderige dag tegemoet gaan! Veel dank aan de ouderraad
voor het mogelijk maken van deze activiteit voor onze hoogste groepen.
Ouders gezocht voor de schoolbibliotheek!
Wil je helpen op school? Vind je lezen leuk en belangrijk? Help dan mee in de
schoolbibliotheek. Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen. Je helpt voorlopig
1x in de 2 weken en als de schoolbibliotheek volledig weer opengaat, help je wekelijks met
een andere ouder in de schoolbibliotheek.
De schoolbibliotheek is dagelijks open van 8.30 tot 9.00 uur en daarna ruim je nog op, dus
je bent ongeveer tot 9.15 uur bezig. Verder help je de kinderen met het lenen en inleveren
van boeken via een geautomatiseerd systeem. En zorg je ervoor dat kinderen met een leuk
of interessant boek naar de klas gaan. Wij zijn op zoek naar ouders voor de
schoolbibliotheek (locatie de Wilge) op:
- maandag (2 ouders) en op
- donderdag (1 ouder)
Vind je het leuk om dingen te regelen en coördineren? Dan ben jij wellicht de coördinator
die wij zoeken voor de schoolbibliotheek. Je kunt dit natuurlijk ook combineren met het
helpen in de schoolbibliotheek. Wat doe je als coördinator? Denk dan bijvoorbeeld aan
het regelen van de bezetting van ouders voor de schoolbibliotheek op beide locaties,
voorlichting geven aan de groepen 3, zorgen dat er een themahoekje in schoolbibliotheek
komt als er IPC-projecten lopen of tijdens de Kinderboekenweek
Interesse in één van de vacatures? Stuur dan een mail naar Renata Snieder
via psnieder@xmsnet.nl
Nieuwe boeken in de schoolbibliotheek
Er zijn weer nieuwe boeken in de schoolbibliotheek! De kinderen kunnen deze nieuwe
boeken lenen en lezen. De boeken komen van de kinderen uit groep 8 die vorig jaar
afscheid namen van school.
Wij wensen de kinderen veel leesplezier toe. De ouders, die hebben geholpen bij het
invoeren en kaften van deze boeken, willen wij vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor
hun hulp.
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Bericht vanuit de ouderraad
Beste ouders en verzorgers,
Graag wil ik de ouderraad voor het schooljaar 2021-2022 onder uw aandacht brengen. Op
de website is een smoelenboek te vinden, zodat u ook gezichten en namen kunt
herkennen op het schoolplein. Verder zijn we bereikbaar via het emailadres or@dewilge.nl
We hopen dit schooljaar weer veel activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen,
samen met de school.
Bijeenkomsten
7 keer per jaar vergadert de ouderraad. Deze vergaderingen zijn voor iedere ouder
toegankelijk, en momenteel online. Naast de actieve leden van de ouderraad is er een
vertegenwoordiging van het onderwijsteam bij de vergaderingen aanwezig. De
vergaderdata worden aangekondigd in de nieuwsbrief.
De ouderraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester
en secretaris. De voorzitter zorgt voor de contacten met de schoolleiding en leidt de
vergaderingen. Tijdens de vergaderingen worden actuele vragen aan het team gesteld en
alle activiteiten besproken. Naast het functioneren als spreekbuis van alle ouders,
organiseert de ouderraad in samenwerking met het onderwijsteam extra activiteiten, die
Graag wil ik de ouderraad voor het schooljaar
2021-2022 onder uw aandacht brengen. Op de website is een smoelenboek te vinden,
zodat u ook gezichten en namen kunt herkennen op het schoolplein. Verder zijn we
bereikbaar via het emailadres or@dewilge.nl . We hopen dit schooljaar weer veel
activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen, samen met de school.
Activiteiten
De leerkrachten zijn belast met het geven van de dagelijkse lessen. Het schoolleven
bestaat echter uit meer dan alleen onderwijs. Allerhande aanvullende activiteiten worden
op touw gezet door de ouderraad. Zo zijn er gedurende het schooljaar vele eenmalige
gebeurtenissen die de ouderraad regelt, van de schoolfotograaf tot het veilig oversteken
naar de schoolreisbussen.
Daarnaast zijn er structurele activiteiten, waarvoor verschillende commissies in het leven
geroepen zijn. De commissies zijn: sport, luizenouders coördinatie, festiviteiten, cultuur en
creativiteit, schoolreisje en schoolbibliotheek.
Meer informatie is te vinden op www.dewilge.nl
ouders
button ouderraad.
Met vriendelijke groet, namens het hele bestuur van de ouderraad,
Els Nederstigt-Jager
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