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Jaargang 21/ nummer 14/ 25 juni 2021/ Nieuws rondom & vanuit de Wilge 
 

Agenda 

 

Ma 28 en di 29 jun Rapportgesprekken 

Ma 28 jun Schoolreis groepen 6A, 6B en 6C 

Di 29 jun Schoolreis groepen 7A en 7B  

Do 1 jul Schoolreis groepen 4C, 5A, 5B en 5C 

Wo 7 jul Eindviering in de klas 
Laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8 

Do 8 jul 13.00 uur: doordraaimoment groepen 1 t/m 7 

Vr 9 jul 12.00 uur Laatste schooldag: alle leerlingen om 12.00 uur uit 

Ma 12 jul t/m vr 20 aug Zomervakantie 

Ma 23 aug Eerste schooldag 

 
 

Verkeersexamen groepen 7 

 
 

Vrolijkheid alom! 
En dat is niet voor 
niets, want alle 
leerlingen van de 
groepen 7 zijn 
geslaagd voor hun 
verkeersexamen. 
 
Het verkeersexamen 
kwam vorig jaar te 
vervallen. Extra 
feestelijk dat het dit 
jaar weer kon 
plaatsvinden. 
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Boeiend Engels onderwijs! 

 

Voor IPC heeft groep 7A gewerkt aan de unit Weird and Wild Animals 🦐 Welk kind 
houdt nou niet van dieren?! Gedurende deze unit hebben zij verschillende onderdelen van 

de Engelse taal besproken en 
geoefend, zoals vocabulary (plaatjes 
bij het juiste dier sorteren, een 
woordenlijst met definities maken), 
informative writing (informatieve 

tekst over onze eigen huisdieren 🐇 
schrijven), grammar (are/were, 
much/many, why/because), 
answering comprehension questions 
(vragen over mythische wezens 
beantwoorden). En natuurlijk hebben 
wij ook veel gelezen en geluisterd 
(Wild Russia op Disney+ zeker een 
aanrader!). Door een grote mix van 
creatieve, samenwerkings- en 
klassikale opdrachten waar de 
kinderen hun eigen ervaringen en 
interesseren veel konden inbrengen, 
werd dit een van de leukste units tot 

zover! 🐳  
 
 

Klassenbezetting en plattegrond 2021 - 2022 

 
De klassenbezetting en een toelichting daarop heeft u vorige week ontvangen. 
Vandaag voegen we de plattegrond met de plaatsing van de groepen toe aan deze 
nieuwsbrief. 
 
 

Vanuit de Medezeggenschapsraad 

 
De MR is in juni tweemaal bij elkaar gekomen: op 2 juni tijdens een ingelaste online 
vergadering en op 23 juni voor het eerst in geruime tijd weer eens live in een regulier 
overleg. 
  
Tijdens de vergadering op 2 juni stonden de denkrichtingen voor de besteding van de 
middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO, Programma voor herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona) centraal. De knelpunten en 
behoeften van de leerlingen zijn in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een plan 
gemaakt, waarmee de school de komende jaren aan de slag gaat. Verder is kort gesproken 
over de huisvestingssituatie bij de Wilgetak en over de schoolgids 2021-2022. 
  
In de vergadering op 23 juni heeft de MR stilgestaan bij het conceptschoolplan 2021-
2025. Directie en team hebben in gezamenlijkheid aan dit plan gewerkt en het plan 
beschrijft de ambities van de Wilge voor de komende jaren. In de periode tot aan de 
zomervakantie zullen nog wat aanpassingen aan het plan gedaan worden. Naast het 
schoolplan zijn de huisvesting en het NPO kort aan bod geweest. Ook is gesproken over 
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de samenstelling en organisatie van de MR, nu Marco van Leeuwen (personeelsgeleding) 
de MR verlaat en zijn voorzitterschap neerlegt. Na de zomer komen we daarop terug. 
  
Omdat het de laatste overlegvergadering tussen Lidwien en de MR was, hebben we na 
afloop afscheid genomen van haar. Via deze weg nogmaals dank, Lidwien! Ook hebben 
we stilgestaan bij het afscheid van Marco van de MR. Na zich vier jaar ingezet te hebben 
voor de MR, waarvan 2 jaar als voorzitter, gaat hij zich nu richten op andere taken. Ook jij 
nogmaals dank! 
 
 

Nieuws van de schoolbibliotheek 

 

• Nieuwe boeken 
Namens alle ouders/verzorgers heeft de ouderraad boeken gekocht voor de 
schoolbibliotheek. De boeken worden op dit moment ingevoerd en gekaft. De kinderen 
kunnen de boeken in het nieuwe schooljaar gaan lenen. Hieronder staat een selectie van 
de aangeschafte boeken. De ouderraad wenst alle kinderen veel leesplezier met de 
nieuwe boeken. 
 

 
 

• Vacatures na de zomervakantie 
De schoolbibliotheek is op zoek naar ouders die in de schoolbibliotheek willen helpen van 
8.30 tot ongeveer 9.15 uur (locatie De Wilge) op de volgende dagen: 
- maandag (2 ouders) 
- donderdag (1 ouder) 
 
Ook zijn wij nog op zoek naar een coördinator voor de schoolbibliotheek. Regel en 
coördineer je graag, dan is dit je kans om alles rondom de schoolbibliotheek te regelen. 
Tevens is het mogelijk om te helpen in de schoolbibliotheek.    
 
Heb je interesse in één van bovenstaande vacatures? Stuur dan een e-mail naar Renata 
Snieder via psnieder@xmsnet.nl.    
 
 

Activiteiten zomervakantie buurtsportcoaches 

 
Bij deze nieuwsbrief hebben we een flyer gevoegd, waarin u kunt lezen over de activiteiten 
die door de buurtsportcoaches tijdens de zomervakantie georganiseerd worden. 
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Belangrijke data bij de start van het schooljaar 

 
We noemen u alvast twee activiteiten aan de start van het schooljaar, zodat u hier 
rekening mee kunt houden. 

• De informatieavond voor álle ouders en álle groepen is op donderdag 26 augustus 
tussen 19.00 en 20.30 uur. 

• Voor de startgesprekken hebben we, net zoals vorig jaar, een studiedag 
gepland: woensdag 1 september. Gedurende de hele dag (dus overdag!) is er de 
mogelijkheid om op een afgesproken tijdstip met de leerkracht in gesprek te gaan. 

 

 

 


