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Jaargang 21/ nummer 12/ 12 mei 2021/ Nieuws rondom & vanuit de Wilge 
 

Agenda 

 

Do 13 en vr 14 mei Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart 

Di 18 en wo 19 mei Afname eindtoets groep 8 

Wo 19 mei 20.00 uur: vergadering OR 

Ma 24 mei Vrije dag i.v.m. Pinksteren 

Vr 4 jun Nieuwsbrief 13 uit 

 
 
Eindtoets groep 8 

 
Dinsdag 20 april startte de landelijke eindtoets groep 8. Voor onze beide groepen 8 kon 
dit geen doorgang vinden, omdat de groepen in quarantaine waren geplaatst. Dat was wel 
even een domper voor de leerlingen en hun ouders. 
We waren niet de enige school die in deze uitzonderlijke situatie zat en CITO heeft hierop 
geanticipeerd door een vervangende toets aan te bieden. 
Deze toets wordt op dinsdag 18 en woensdag 19 mei afgenomen. 
Op de Wilge is het gebruikelijk dat de leerlingen in januari hun advies voor het voortgezet 
onderwijs ontvangen. Dat is ook dit jaar gebeurd. Het uitstel van de eindtoets beïnvloedt 
daarom niet het proces van aanmelding voor een middelbare school. 
We wensen onze leerlingen veel succes met het maken van de toets volgende week! 

 
 

Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad 

 
Op 2 maart was de derde online vergadering van dit schooljaar. Tijdens deze vergadering 
heeft Lidwien ons bijgepraat over het vakantierooster 2021-2022*, de begroting en de 
voortgang van het schoolplan. 
Ook hebben wij gesproken met de voorzitter van de Ouderraad. Zij heeft ons op de 
hoogte gebracht van de huidige werkzaamheden van de OR. 
In de online vergadering die hierop volgde, op 19 april, hebben wij met name de huidige 
coronasituatie besproken. Ook hebben we het gehad over de besteding van vrij te komen 
coronagelden. Daarnaast hebben we vooruitgekeken naar schooljaar 2021-2022. Er is 
gesproken over de inzet van personeel, huisvesting en de samenstelling van de MR. De 
volgende en laatste vergadering van dit schooljaar zal plaatsvinden op 23 juni. 
 
* Het vakantierooster 2021 2022 is bekend gemaakt in de nieuwsbrief van 9 april 2021 en 
is ook gepubliceerd op de website: https://www.dewilge.nl/praktijk/vakantierooster 

https://www.dewilge.nl/praktijk/vakantierooster
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Klassenbezetting 2021-2022 

 
We verwachten dat we de leerlingen en de ouders half juni kunnen laten weten welke 
leerkracht(en) volgend schooljaar welke groep gaat/gaan begeleiden. 
 
 

Oproep vanuit de schoolbibliotheek 

 
Wij zoeken een coördinator voor schoolbibliotheek & ouders om boeken te kaften. 
 
Na 7 jaar met veel plezier als coördinator en als ouder in de schoolbibliotheek geholpen te 
hebben, ben ik met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 voor de 
schoolbibliotheek op zoek naar een nieuwe coördinator, omdat aan het eind van dit 
schooljaar mijn zoon naar de middelbare school gaat. 
Lijkt het je leuk om dingen te regelen en te coördineren, neem dan contact met mij op 
(Renata Snieder) door het sturen van een e-mail naar psnieder@xmsnet.nl. 
 
In grote lijnen regel en coördineer je het volgende als coördinator: 
 

• Zorgen voor de barcodelijsten van leerlingen aan het begin van het schooljaar voor 
de boekenleggers. 
De schoolbibliotheek werkt met een geautomatiseerd systeem (Schoolwise). Door 
middel van een barcode op de boekenlegger kunnen de kinderen boeken lenen. 

• Zorgen dat er ouders helpen in de schoolbibliotheek. Op beide locaties (de Wilge 
en de Wilgetak) helpen ouders op vaste dagen in de schoolbibliotheek.  

• Het  coördineren van het opschonen van de bibliotheken één keer in de 2-3 jaar. 
Dit houdt in dat boeken die meer dan 15 jaar oud zijn, uit de schoolbibliotheek 
verwijderd worden.  

• Voorlichting geven over de schoolbibliotheek aan de groepen 3 in januari. 
De leerlingen van de groepen 3 gaan na de kerstvakantie starten met het lenen van 
boeken in de schoolbibliotheek. 

• In de schoolbibliotheek schenken we ook aandacht aan de thema's van de IPC 
projecten, leesweken, kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en Kinderjury, door 
boeken in de bibliotheek te zetten op een tafel of in de kast die met het thema te 
maken hebben. 

• Afstemmen inleveren boeken aan het einde van het schooljaar. In overleg met 
school wordt afgestemd welke klassen op welke dagen hun boeken inleveren. 

• Eén of twee keer per jaar wisselen van boeken tussen beide locaties. 
 
Uiteraard kun je als je het leuk vindt ook een vaste dag in de schoolbibliotheek helpen. De 
schoolbibliotheek is elke schooldag open van 8.30 tot 9.00 uur.  
 
Ook zijn wij als schoolbibliotheek op zoek naar ouders die kunnen helpen bij het kaften 
van de nieuwe boeken. Zo'n 2 tot 6 keer per jaar worden er nieuwe boeken ingevoerd in 
Schoolwise en dan worden de boeken gekaft. Vind je het leuk om hierbij te helpen, stuur 
dan een mail naar Renata Snieder via het e-mailadres 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 kinderen, school en de ouderraad. 
Hieronder staat een gedeelte van de nieuwe boeken.  

mailto:psnieder@xmsnet.nl
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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.  

 

 


