De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928 / jaargang 93/ 17 december 2021
Agenda
Ma 20 dec

Start kerstvakantie voor de leerlingen
Start noodopvang

Do 23 dec

Laatste dag noodopvang voor de vakantie
12.00 uur: start vakantie

Vr 24 dec t/m vr 7 jan

Kerstvakantie

Ma 10 jan

Weer naar school

Ma 10 t/m vr 14 jan

Adviesgesprekken groep 8

Wo 19 jan

20.00 uur: vergadering OR

Wo 26 jan

Studiedag AT scholen: alle leerlingen zijn vrij.

Vr 28 jan
U ontvangt een nieuwsbrief
Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad
Beste lezer,
De medezeggenschapsraad (MR) is op 18 november bijeengekomen. In het eerste uur is
medegedeeld dat het jaarverslag en het schoolplan goedgekeurd zijn.
Na de mededelingen was het tijd om een aantal punten te bespreken. Marco van Leeuwen
vertelde eerst over zijn missie om het rekenonderwijs te verbeteren. Hij is hier druk mee
bezig en heeft een plan uitgestippeld dat in april/mei klaar is. Hieronder vallen het
verduidelijken van de rekenvisie en het uitkiezen van een nieuwe methode voor rekenen.
Aan eenduidige lijnen is een grote behoefte.
Na de pauze hebben we Mayke Hemmelder aan het woord gelaten. Ze heeft veel met ons
gedeeld, zoals hoe we allemaal met Parro omgaan, hoe het komt dat de nieuwsbrieven in
frequentie verlaagd zijn en wat de staat is van de formatie. Ook de huisvesting van de
Wilgetak is besproken en uiteraard de gewijzigde maatregelen omtrent corona. De directie
gaf ook aan na te denken over sociale veiligheid en aanpak bij grensoverschrijdend
gedrag.
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Het was een geslaagde vergadering, waarin veel is besproken. Nieuwsgierig naar hoe de
MR werkt? Neem gerust contact met ons op via mr@dewilge.nl

Wist je dat
het jaarverslag
van de MR op de
website van de
Wilge is te vinden

Vulpen
In januari gaan de leerlingen van de groepen 4 met vulpen schrijven. Zij krijgen deze
vulpen van school voor de gehele basisschoolperiode.
De leerkrachten delen deze vulpennen in januari aan uw kind uit. Mocht er een vulpen
stuk gaan in de loop van de tijd, dan kan er een nieuwe vulpen opgehaald worden bij de
conciërge tegen betaling van 7,00.
In de schoolgids kunt u dit beleid ook teruglezen.
Goede-doelenactie 2021-2022
Wij merken dat het voor sommige gezinnen steeds lastiger wordt om rond te komen. Dit
door de recessie en de corona perikelen. Hierdoor is er in deze gezinnen vaak geen geld
voor verjaardagscadeautjes of een traktatie op school. Wij willen deze gezinnen graag
ondersteunen. Dit doen wij door de Stichting Jarige Job te kiezen voor onze goededoelenactie van dit jaar. Wij gaan een flessenactie houden. Deze start op maandag 20
december en zal lopen tot vrijdag 21 januari 2022. Dit houdt in dat u tijdens deze periode
uw flessengeld kunt doneren op de onderstaande link. U doneert dan via Tikki. Bij deze
nieuwsbrief hebben we een flyer gevoegd van de stichting voor meer informatie. Wij
hopen dat we veel kinderen met deze actie een onvergetelijke verjaardag kunnen geven.
Alvast heel hartelijk dank voor al uw gulle donaties.
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Link naar Tikkie: https://tikkie.me/pay/JarigeJob/ugZyDydHHNevbYMfcw2X3U (geldig
t/m 18 november 2022).
Nog meer nieuws van de leerlingenraad: kerstkaartenactie
De leerlingenraad heeft naast de stichting Jarige Job nog een goed doel centraal gesteld.
Ze waren het erover eens dat de groepen 1 t/m 4 kerstkaarten gaan maken voor de
mensen in meerdere verzorgingshuizen in Hilversum. De groepen zijn er druk mee bezig
geweest en hebben ervoor gezorgd dat alle kaarten mooi gemaakt en geschreven zijn. In
de loop van volgende week worden de kaarten overhandigd. We hopen dat de oude
mensen er blij mee zijn en dat het hun hart verwarmt!
Social media de Wilge
Sinds kort kunt u de Wilge ook vinden op social media. Op zowel Facebook als Instragram
posten we berichten over bijzonderheden van onze school. Daarmee hopen we externen,
die ook geïnteresseerd zijn in wat we doen, te kunnen bereiken:
https://www.instagram.com/basisschooldewilge/
https://www.facebook.com/dewilgehilversum/?ref=pages_you_manage

Paarse Vrijdag
Op vrijdag 10 december was het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een dag waarop
scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit
kunnen tonen met lhbt+'ers. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de
tweede vrijdag van december gehouden. Ook op de Wilge is er aandacht geweest voor
deze dag, dit mogen leerkrachten op eigen wijze invullen. Verschillende ideeën (speciaal
voor het basisonderwijs) zijn aangedragen voor de leerkrachten.
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Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de Verenigde Staten, die
eerder in 2010 voor het eerst plaatsvond als uiting tegen het pesten van lhbt-jongeren. In
de VS en Canada vindt deze dag plaats op de derde donderdag van oktober.
De kleur paars en de in Noord-Amerika gebruikte naam Spirit Day zijn ontleend aan de
paarse baan van de regenboogvlag van de homobeweging, die spirit (karakter)
symboliseert.
Dank u wel!

Zoals u ziet staat er regelmatig in de ochtend een ouder of personeelslid op straat om de
verkeerssituatie te monitoren. We merken dat als we op straat staan, ouders zich goed aan
de afspraken houden, waardoor de situatie veiliger blijft.
We hopen dat u, als u niet te ver van de school woont, de keuze kunt maken uw kind op
de fiets of lopend naar school te brengen. Dat reduceert het aantal
enigszins.
Kerstvakantie start donderdag 23 december om 12 uur!

We gaan de vakantie op een hele andere manier in
dan verwacht. Vanaf maandag hebben de kinderen
vakantie en biedt de school noodopvang. Officieel
start op donderdag 23 december om 12 uur de
kerstvakantie voor de Wilge. Het team van de Wilge
wenst u en uw gezin fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar toe! We zien uw kind(eren) graag
weer op maandag 10 januari 2022!
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