De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928/ jaargang 93/ 15 juli 2022
Agenda
Ma 18 jul t/m vr 26 aug

Zomervakantie

Ma 29 aug

Eerst schooldag

Do 1 sep

Informatieavond, invulling volgt

Wo 7 sep

Startgesprekken, alle leerlingen vrij

Bye Bye school!
De groepen 8 hebben beide vorige week een
prachtige musical opgevoerd aan alle leerlingen van
de school en aan hun ouders en bekenden. We
konden ook dit jaar terecht bij onze mede ATschool het Aloysius. Een mooie locatie waar de
kinderen eindelijk op het echte podium hun
enthousiasme en acteer- en zangtalenten konden
laten zien.
Op woensdag 13 juli namen de kinderen, nadat zij
tijdens de eindviering
hadden gezongen, afscheid van de school. Na de
eindviering werden ze opgewacht door veel ouders
en mochten ze een afscheidsrondje op het plein
lopen: alle leerlingen uit groep 1
t/m 7 hadden zich in een lange
slinger over het hele schoolplein
opgesteld. De kinderen van groep
8 liepen met een grote glimlach
op hun gezicht door de slinger en
werden enthousiast uitgezwaaid!
Samen met de leerkrachten en
ouders liepen ze nog een keer
naar de Wilgetak om hun laatste
spullen te pakken om vervolgens de deur van de basisschool echt te sluiten!
We wensen alle kinderen veel succes op hun nieuwe school, maar wensen hun eerst een
welverdiende vakantie toe!
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Er zijn ook ouders die de basisschoolperiode afsluiten. Namens het team willen we deze
ouders bedanken voor hun inzet en vertrouwen in al die jaren! En wensen hun een mooie
toekomst toe!

Doordraaimoment
Op donderdag 14 juli hadden alle groepen van 13.00 tot 13.30 uur een doordraaimoment
naar hun nieuwe groep. Niet alle leerkrachten konden aanwezig zijn op dit moment, dus
die groepen werden op een andere manier opgevangen. In de bijlage een plattegrond
waarop u kunt zien waar de groep(en) van uw kind(eren) is/zijn gesitueerd.
Bericht van de ouderraad
Beste ouder(s), verzorger(s),
Graag wil ik de ouderraad voor het schooljaar 2022-2023 onder uw aandacht brengen.
We hopen in het nieuwe schooljaar weer veel activiteiten te kunnen organiseren voor de
kinderen, samen met de school. Naast het functioneren als spreekbuis van alle ouders,
organiseert de ouderraad in samenwerking met het onderwijsteam extra activiteiten, die
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
gebeurtenissen die de ouderraad regelt, van de schoolfotograaf tot deelname aan
schoolvoetbal en de avondvierdaagse.
Er zijn voor deze activiteiten verschillende commissies in het leven geroepen.
Hieronder volgen de commissies:
• Sport
• Luizenouders coördinatie
• Festiviteiten
2

• Cultuur en creativiteit (Globe)
• Schoolreisjes
• Schoolbibliotheek
Meer informatie is te vinden via deze link: https://www.dewilge.nl/over-school/ouderraad
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
Ouderbijdrage
Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, is geld nodig. Hiervoor gebruiken
wij de ouderbijdrage die jaarlijks via email aan u gevraagd wordt. Deze bijdrage is vrijwillig.
Vele jaren hebben wij deze ouderbijdrage ongewijzigd gelaten, maar vanaf komend
schooljaar is dat niet meer mogelijk. We zijn niet langer kostendekkend en door de
stijgende kosten zullen we de ouderbijdrage verhogen. U krijgt in het nieuwe schooljaar
een email met een link van WIS Collect. U kunt dan direct via iDEAL betalen. U krijgt hierbij
de keuze uit een bijdrag
- voor de ouderbijdrage. Uw
bijdrage is alleen bestemd voor en komt uitsluitend ten goede aan de leerlingen van de
Wilge.
Het is en blijft een vrijwillige bijdrage maar we hopen dat u begrijpt dat de ouderraad uw
bijdrage hard nodig heeft.
Vrijwilligers
De ouderraad is ook voor het nieuwe school jaar op zoek naar betrokken, enthousiaste
ouders die willen helpen. Heeft u interesse, spreek ons gerust aan op het schoolplein of
stuur een email naar or@dewilge.nl
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur van de ouderraad
Els Nederstigt-Jager
Nieuws van de leerlingenraad
Hallo, dit is de nieuwsbrief van de leerlingenraad. Dit is geschreven door Elaine en Isabella
uit groep 7b en 7c.
Dit jaar was het anders dan anders door een beetje corona, maar zelfs online was het leuk.
We hebben ook serieus vergaderd. We hebben goed nagedacht en natuurlijk ook grapjes
gemaakt en we hebben veel gelachen.
Als eerst hebben we elkaar een soort van voorgesteld met een spel. En toen gingen we
nadenken wat er nog kon veranderen zoals meer planten in en om de school en meer
nieuwe spullen. We hebben het gehad over stoppen met pesten. En de mooiste actie was
dat we kerstkaarten hadden gemaakt voor een bejaardentehuis. We dachten na over een
actie voor Oekraïne maar dat is er niet meer van gekomen. De leerlingenraad was zo leuk
omdat je uitdaging kreeg met overleggen en nadenken. De school moet zeker de
leerlingenraad langer houden; het is namelijk wel belangrijk en leuk.
Bedankt voor het lezen van dezen nieuwsbrief, wij hebben ervan genoten.
Groetjes, Elaine en Isabella.
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Vacature in de schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is op zoek naar ouders die in de schoolbibliotheek van de Wilgetak
willen helpen van 8.30 tot ongeveer 9.15 uur op de vrijdag.
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan een e-mail naar Jolanda de Haan op
jolanda.vis@gmail.com of bel/app op 06-48261299.
Alle ouders/verzorgers van de bibliotheek: heel erg bedankt voor jullie hulp!
Bericht van de medezeggenschapsraad
Onze vijfde en laatste bijeenkomst dit jaar is gehouden op 22 juni 2022. Met nieuw
ouderlid Ilse zijn we de vergadering gestart. Er lagen een aantal instemmingsverzoeken
klaar om te bespreken. Barbara (coördinator Engels) schoof aan en heeft ons bijgepraat
over de vernieuwde blik op het Engelse onderwijs.
Onze volgende gasten waren Mayke en Janneke als directie. Wij hadden hen een aantal
vragen ter voorbereiding meegegeven, waar wij fysiek nog een toelichting van kregen. We
zijn weer goed op de hoogte gebracht en hebben nog even extra aandacht besteed aan
de formatie, die door het lerarentekort erg complex was.
De drie kwartier daarna werd er binnen de MR gesproken over de overige
instemmingsverzoeken, werd er teruggekeken op het jaar met een korte evaluatie en is de
vergadering afgesloten met een kaart voor Jelma, die als ouder haar plek heeft afgestaan
aan Ilse. Jelma, nogmaals dankjewel!
Achter de schermen is de MR ook druk geweest om zich te professionaliseren, waarvan de
MR-cursus een onderdeel was. Samen met de directie willen wij dit komend schooljaar
ook graag verder oppakken.
Iedereen heel erg bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief.
Het jaarverslag zal, wanneer gereed, op de website komen te staan. Allemaal een heel fijne
vakantie gewenst!
Hartelijke groet,
MR de Wilge 2021-2022
mr@dewilge.nl
Vakantieopdracht!
De afgelopen week hebben alle leerlingen onderstaand blad mee naar huis gekregen.
Na de zomervakantie hopen wij alle fleurige, ingevulde bloemen op school te kunnen
gaan bewonderen.
Wij wensen iedereen een kleurrijke en zonnige vakantie toe!
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Zonnebloem:
Schrijf op de steel waar je geweest bent en op de blaadjes, wat je daar gedaan hebt, met
wie en hoe je het daar vond. Plaats in het midden een foto van jezelf op de bestemming of
maak hier een mooie vakantietekening.
Sunflower:
Write on the stem where you have been and, on the leaves, what you did there, with
whom and how you liked it there.
In the center, you place a picture of yourself at the destination or make a nice vacation
drawing here.
Afscheid
Het zijn altijd zeer gevulde weken voordat de zomervakantie
van start kan gaan. Het opmaken van de rapporten, het
voeren van de gesprekken, het analyseren van de resultaten,
het maken van de overdracht voor de volgende collega. Ook
hebben we in die laatste week momenten van afscheid en
afronden met elkaar.
Deze week nemen we afscheid van Mariken de Jong.
Na 16 jaar stopt zij als intern begeleider op de Wilge en gaat
ze verder bij de ATlasgroep (onderwijs voor hoogbegaafde
kinderen). Naast haar werk als IB-er werkte Mariken al enkele
jaren op de ATlasgroep. We gaan haar tomeloze inzet en
expertise missen! Maar gelukkig blijft ze bij AT en daarmee
dichtbij voor ons!
Ook nemen we afscheid van Nikki, Lena, Aart en Anouk. We
wensen hun
voor een hele fijne samenwerking!
Deze week bedanken we ook Ineke die dit jaar de vervanging van Marloes heeft gedaan
op de woensdagen in groep 1/2c. Wat ontzettend fijn dat zij ons zo lang en met zoveel
plezier uit de brand heeft kunnen helpen!

5

Hoera! Meester in huis!

Bart is afgelopen maandag geslaagd voor het zijinstroomtraject en is daarmee officieel meester!
We zijn meer dan trots en blij voor hem!

Geslaagd!

Trots zijn we op Marco. Hij slaagde voor de opleiding tot
rekencoördinator!

12,5 jaar in het onderwijs

Ira bereikte pasgeleden ook een mooie mijlpaal: al 12,5 jaar is
zij werkzaam in het onderwijs. Een goede reden om in de
bloemetjes gezet te worden!!
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Kijkmomenten voor ouders
Afgelopen week was
het weer zover:
ouders mochten
komen kijken in de
school.
Er waren groepen
waar ouders konden
kijken naar het
eindresultaat van het
IPC-thema, er waren
ook groepen die de
ouders meenamen
naar de gymles. Daar
was wel een
voorwaarde aan
verbonden: ouders
mochten alleen mee
als ze actief
meededen met de les!
Dat was natuurlijk
GENIETEN voor de kinderen.
Veel ouders konden aanwezig zijn op de kijkmomenten, superfijn dat dit kon en plezierig
voor de kinderen!
Tips voor de vakantie
•
•

Lekker genieten en ontspannen natuurlijk!
Blijven lezen en/of voorlezen: heel belangrijk om zo de leesvaardigheid van uw
kind goed te blijven onderhouden. Zie de tips van twee ervaringsdeskundigen
hieronder en de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Hoi! Wij zijn Margit en Jorien. Onze kinderen hebben ook enorm geworsteld met lezen en
spelling. Wij hebben gezien wat voor een frustratie dat met zich meebracht. Zeker omdat
er altijd extra geoefend moest worden. Ook in de zomervakantie... Dat kan anders,
dachten wij en daarom hebben wij in 2015 de ZomerChallenge bedacht: wel oefenen,
maar op een vakantie-manier. Al jaren doen er honderden kinderen vol enthousiasme
mee. Een feestje in plaats van een strijd om te lezen in de vakantie 😊 Zie:
https://taalkanjer.nl/zomerchallenge/
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 1 september.
Nadere informatie volgt.
Voor de startgesprekken hebben we, net als afgelopen jaren, een studiedag
gepland: woensdag 7 september. Gedurende de hele dag (dus overdag!) is er de
mogelijkheid om op een afgesproken tijdstip met de leerkracht in gesprek te gaan
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Een laatste blik door de school....
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Fijne vakantie allemaal!
We zien iedereen graag gezond en uitgerust terug op
maandag 29 augustus!
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