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Jaargang 21/ nummer 10/ 19 maart 2021/ Nieuws rondom & vanuit de Wilge 
 

Agenda 

 

Wo 24 mrt 20.00 uur: vergadering OR 

Vr 26 mrt Cultural celebrations: Holy Festival 

Wo 31 mrt Paasontbijt op school 

Do 1 t/m ma 5 apr Paasvakantie 

Di 6 apr Weer naar school 

Vr 9 apr Schoolfotograaf op de Wilge 
Nieuwsbrief 11 uit 

 
 

Paasviering 

 

 
 
De lente komt er weer aan! Het is dan ook bijna Pasen. Op woensdag 31 maart hebben wij 
onze jaarlijkse paasviering met een paasontbijt. Dit jaar een beetje anders dan anders. De 
oudercommissie zal voor ons het ontbijt verzorgen. U hoort van de leerkracht van uw 
kind of er bord, beker en bestek meegenomen moet worden.  
We gaan er een gezellig paasontbijt van maken!  
  
Vriendelijke groet,  
De paascommissie  
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Opvolgen thuisblijfregels 

De schoolsluiting ligt alweer enkele weken achter ons. 
We zijn tevreden over hoe het nu loopt. Tot nu toe 
hebben we nog geen groep in quarantaine moeten 
plaatsen. Wel merken we dat er in elke groep meer 
kinderen dan gemiddeld afwezig zijn, vaak omdat ze 
lichte klachten hebben.                                                                                                             
We zijn er blij mee dat ouders de thuisblijfregels zo 
zorgvuldig toepassen en zo nodig een test laten 
afnemen. Dat draagt bij aan een gezonde werkplek voor 
de leerkrachten. Hartelijk dank daarvoor! Voor 
leerkrachten zijn er inmiddels sneltests beschikbaar op 
school.  

 

Online open dag 

 
Woensdag 17 maart was onze jaarlijkse open dag. Dit keer waren er een aantal online-
activiteiten. Om nieuwe ouders een beeld te geven van ons onderwijs hebben we een 
filmpje laten maken.  
Ga naar https://www.dewilge.nl/nieuws/17-maart-virtuele-open-dag 
en ook u bent weer even terug in de school! 
 

Cultural celebrations: Holy Festival 

 
Every month we pay attention to an 
international and cultural celebration in our 
classes. In this way, our students are 
introduced to other cultures and religions. 
 
Two cultural celebrations are coming up. 
On Friday 26 March, we celebrate Holi 
festival and on Wednesday 31 March we 
celebrate Easter. Besides their religious 
meaning, both festivals mark the start of 
springtime. 

 
 

 
Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa, Phagawan, Phaguaa is een hindoeïstisch feest dat 
jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een 
lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade én een 
Nieuwjaarsfeest. Het feest bestaat al honderden jaren. 

 
Vrijdag 9 april: schoolfotograaf op de Wilge 

 
Het is weer zover! De jaarlijkse afspraak met de schoolfotograaf. Op vrijdag 9 april zullen 
de 2 vaste fotografen van Sgoolfotografie.nl weer hun uiterste best gaan doen om alle 
klassen van De Wilge op de klassenfoto te zetten. Hopelijk is het dan goed weer zodat de 

https://www.dewilge.nl/nieuws/17-maart-virtuele-open-dag
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foto's buiten kunnen worden genomen. Als dit niet het geval is zal er binnen een plek 
worden gezocht.  
Net als vorig jaar heeft school helaas moeten besluiten om alleen van de groepen 8 
portretfoto's te maken. Dit omdat er veel extra handen voor nodig zijn en dat risico vindt 
school (om begrijpelijke redenen) te groot. Helaas vallen de kinderen van de groepen 1 
t/m 7 hierdoor dus buiten de boot. 
 
Maar, niet getreurd! Op zaterdag 10 april zal er tóch een mogelijkheid zijn om op afspraak 
en coronaproof portretfoto's van je kind(eren) te laten maken. We zijn nog aan het kijken 
naar een geschikte locatie in Hilversum. Indien je hier gebruik van wilt maken, noteer dan 
alvast deze datum in je agenda. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit laten weten.  
 
Vanuit de Ouderraad zijn we heel blij dat de schoolfotografie op deze manier door kan 
gaan. Uiteraard hopen we wel dat de situatie volgend jaar weer dusdanig is verbeterd dat 
we weer terug kunnen naar het fotograferen van alle kinderen op school.  
 

Nieuwe boeken in de schoolbibliotheek 

 
Vanaf 24 maart kunnen de kinderen weer nieuwe boeken lenen in de schoolbibliotheek, 
die door school en door de ouderraad zijn gekocht. Op de foto's staat een deel van de 
nieuwe boeken. Wij wensen de kinderen veel leesplezier met de nieuwe boeken. 

 
 

 


