De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928 / jaargang 93/ 17 juni 2022
Agenda
Di 21 juni

Schoolreisje groepen 6 en 7

Do 23 juni

Schoolreisje groepen 1/2

Vr 1 juli

Rapporten mee naar huis

Wo 6 en do 7 juli

Rapportgesprekken

Wo 13 juli

9:00 uur: eindviering

Vr 15 juli

U ontvangt een nieuwsbrief
12:00 uur: start zomervakantie

Ma 18 juli t/m vr 26 aug Zomervakantie

Studiedag 7 juni
Al meerdere jaren had teambuilding geen plek meer in de agenda door alle maatregelen
en de grootte van het team (niet samen kunnen komen). Het werd tijd! We hebben de
laatste studiedag omgedoopt tot teambuildingsdag. Een dag die we goed konden
gebruiken en ook heel goed is geweest en waarbij natuurlijk
grenzen verlegd zijn!
Een kleine impressie:
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Schoolreis & avondvierdaagse

binnen na de eerste schoolreisjes
afgelopen dinsdag. Ook komende week
gaan weer meerdere groepen op
schoolreis. We wensen iedereen veel
plezier! En ook de avondvierdaagse is
weer achter de rug. Veel kinderen
hebben de benen uit hun lijf gelopen,
gezongen en veel plezier gehad.

Een HELE DIKKE dank je
wel voor de organisatie
van de schoolreis en de
avondvierdaagse! En een
EXTRA DANK JE WEL
voor onze ouders in de ouderraad!! Zonder
jullie......

Formatie 2022-2023
We zijn nog bezig met het rondmaken van de formatie. Zoals gezegd verwachten we u
eind juni/ begin juli te kunnen informeren.
Om de bezetting rond te krijgen hebben we al wel moeten besluiten om de huidige 3
groepen 7 samen te voegen tot 2 groepen 8 (van rond de 30 leerlingen). Een besluit dat
we liever niet namen, maar noodgedwongen moeten nemen. We hebben de ouders en
kinderen van de groepen 7 hier deze week over geïnformeerd. De kinderen van de
groepen 7 mogen 5 namen doorgeven van klasgenoten. Daarmee gaan we aan de slag
om een zo goed mogelijke indeling te maken. We konden niet wachten met dit besluit,
omdat het nodig is het nieuwe schooljaar voor te bereiden en we niet het risico willen
lopen dat er na de zomer geen groepsleerkracht is.
Afscheid Anouk
Anouk heeft de afgelopen jaren gewerkt en geleerd op de Wilge via het zijinstroomtraject. Helaas heeft Anouk besloten om niet verder te gaan in het onderwijs en
op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Anouk maakt het schooljaar in groep 4 af,
maar keert na de zomer niet terug.
We bedanken Anouk voor haar inzet en betrokkenheid bij de school en wensen haar veel
geluk in het vinden van een nieuwe werkinvulling!
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Studiedagen 2022-2023 en vakantierooster
De studiedagen voor volgend schooljaar zijn inmiddels ook bekend:
Woensdag 7 september 2022
(Dan voeren we overdag de startgesprekken met ouders en leerlingen)
Donderdag 17 november 2022
Woensdag 25 januari 2023
Dinsdag 14 februari 2023
Maandag 12 juni 2023

Het vakantierooster 2022-2023:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
Vrijdag 23 december 2022 t/m vrijdag 6 januari
2023
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

Alle genoemde data staan ook op onze website:
https://www.dewilge.nl/praktijk/vakantierooster

Geen honden op het schoolterrein
We zien soms dat ouders honden meenemen het schoolplein op. De afspraak op de Wilge
is dat honden niet op het schoolplein komen, ook niet aangelijnd. De afspraak is gemaakt,
zodat we het voor alle kinderen veilig houden. Mocht u uw hond meenemen, dan vragen
we u voor het hek te wachten op uw kind.
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Uit de buurt

We willen u vragen, na wederom klachten uit de buurt, om niet voor opritten van huizen
en/of bedrijven te gaan staan met uw auto. Als er geen parkeerplek mee is, willen we u
vragen door te rijden en te parkeren waar het wel kan en dan naar school te lopen. We
hopen en verwachten dat u rekening houdt met de buurtbewoners, zodat het voor
iedereen acceptabel en prettig blijft.
Het lukt ons niet om als verkeersleiders op verschillende straten te gaan staan, dus het zou
afspraak even lijkt te vergeten, is elkaar op een nette manier aanspreken ook van harte
welkom. Samen gaan we voor veilig!
Vandalisme
Sinds de komst van de portacabin en het voorjaar hebben we helaas het vandalisme zien
toenemen op het plein van de Wilgetak. Dat was vooral zichtbaar op de portacabin, deze
was volledig ondergetekend/-gespoten. Misschien dat u dat ook is opgevallen. Dit geeft
natuurlijk geen prettig gevoel voor buren, leerkrachten, leerlingen en ouders.
We hebben na de constatering van vandalisme, contact opgenomen met de gemeente. Zij
voeren, na aangifte van vandalisme van onze kant, herstelwerkzaamheden uit. Dit duurt
altijd even, maar is inmiddels afgerond. We hopen een meer duurzame oplossing te
hebben bedacht, wetende dat jeugd mogelijk vaker op het plein zal spelen/hangen. We
hebben het lokaal laten schilderen, waarna we trelisschermen met hedera hebben
geplaatst. Deze variant is op meerdere andere scholen in Hilversum succesvol uitgevoerd.
We hopen van harte dat deze actie enigszins helpt tegen het vandalisme. En dat de aanblik
van de Wilgetak er weer prettiger en plezieriger uit blijft zien!
Musical groepen 8 & Cito
Inmiddels hebben de kinderen van de groepen 8 de Cito eindtoets erop zitten. De
kinderen hebben zich ingeschreven op de middelbare scholen en de laatste fase van de
basisschool is gestart. Ze zijn hard aan het werk om de musical vorm te geven. In de hal
van de Wilge zien we het mooie decor zich beetje bij beetje ontwikkelen. Aan het einde
van het schooljaar voeren de kinderen de musical op aan de andere groepen, een mooi
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ouders op in het gebouw van het St. Aloysius College. Zij hebben daar een mooi podium
en ruimte. We zijn heel benieuwd hoe de musical eruit gaat zien!
Het landelijk gemiddelde van de eindtoets was 534,8. De groepen 8 hebben 535,4
gescoord. Van acht leerlingen (van de 51) hebben we het advies naar boven bijgesteld.
We zijn trots op de manier waarop alle kinderen hun best hebben gedaan. Een kind is voor
ons natuurlijk meer dan een uitslag van de Cito! We wensen alle kinderen vooral een
goede voortzetting op de middelbare school, waar ze hun plek weer vinden en zich verder
kunnen en mogen ontwikkelen.
Rapportgesprekken in juli
Op vrijdag 1 juli krijgt uw kind het rapport mee naar huis. De rapportgesprekken vinden in
principe plaats op woensdag 6 en donderdag 7 juli. Het is mogelijk dat door
omstandigheden bepaalde groepen de gesprekken op andere momenten moeten
houden. Dit communiceert de leerkracht dan met u.
De gesprekken kunnen eventueel online gevoerd worden. U dient dit dan wel tijdig aan te
geven bij de groepsleerkracht.
U kunt zichzelf inschrijven via Parro. U krijgt daarover bericht. Dit gaat als volgt:
o Ma 27 juni 8.00 uur: ouders met meerdere kinderen kunnen zich
inschrijven.
o Di 28 juni 18.00 uur: de andere ouders kunnen zich nu ook inschrijven.
o Vrij 1 juli einde dag 15.00 uur sluit de inschrijving. De leerkracht deelt zelf de
overige ouders in.
De volgende afspraken gelden wat betreft de oudergesprekken op de Wilge:
- Gesprekken in februari/maart: op de dinsdag + avond en woensdag.
- Gesprekken in juni/juli: op woensdag en donderdag + avond.
- Dinsdag/donderdag: 14.45 - 20.00 uur
- Woensdag: 13.30 - 17.00 uur
- Pauze voor hele team: 17.30 - 18.20 uur

Nieuwe boeken in de schoolbieb
Er zijn weer nieuwe
boeken in de
schoolbibliotheek!
De boeken zijn door de
ouderraad aangeschaft.
Ook komt er een aantal
boeken uit eigen collectie.
Wij wensen de kinderen veel leesplezier toe in de laatste paar weken voor de vakantie!
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De ouders die hebben geholpen bij het
invoeren en kaften van deze boeken
willen wij vanaf deze plaats hartelijk
bedanken voor hun hulp.

HOERA!!!

D
Liesbeth bereikten beiden de leeftijd van 65 jaar! Dus de mooie mutsen die daarbij horen
werden deze dag gedragen😉 En ook Wilma heeft een mooie mijlpaal gehaald: 50 jaar!
Ook zijn we super trots op Bart! Hij heeft van zijn tweejarig zijinstroomtraject zijn laatste veldexamen gehaald en heeft dan alleen nog zijn
eindgesprek. Keihard werken en leren was het voor hem dit jaar. We wensen
Bart veel succes met echt de allerlaatste loodjes van het zij-instroomtraject!

Ketikoti
Op de Wilge besteden we maandelijks aandacht aan een internationaal feest, zodat de
kinderen bekend worden met verschillende culturen, vieringen en gebruiken.
Op vrijdag 1 juli wordt Ketikoti gevierd. Hieronder een korte uitleg. In de groepen staan we
kort stil bij het feest en wat het betekent, uiteraard passend bij de leeftijd van de kinderen.
Ketikoti [ˈkɪti ˈkɔti] (ook wel geschreven als Keti-koti of Keti Koti) is een van
oorsprong Surinaamse feestdag, jaarlijks op 1 juli, ter viering van de afschaffing van de slavernij. De
naam stamt uit het Sranantongo en betekent Ketenen Gebroken. Ook in Nederland wordt Ketikoti
gevierd. Op de (Engelstalige) Bovenwindse eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten wordt deze
feestdag Emancipation Day genoemd.
Op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af
in Suriname en op de Nederlandse Antillen.[1][noot 1] Er kwamen op dat moment ruim 45.000
oorspronkelijk Afrikaanse slaven vrij, van wie 34.441 slaven in Suriname. De slavenhouders werden
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voor elke slaaf met 300 gulden schadeloos gesteld, maar de vrijgemaakte mensen kregen zelf niets en
werden in Suriname nog tien jaar verplicht op contractbasis het werk te blijven doen.
Zomaar wat mooie plaatjes
De brandoefening, mooie bso-activiteiten op het plein, wilde dieren in groep 1/2, samenwerken tijdens IPC op de Wilgetak
en spelen in het Linneaushof met schoolreis.

7

