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De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen! 
Sinds 1928 / jaargang 93/ 18 februari 2022 
 

Agenda 

 

Ma 21 t/m vr 25 feb Voorjaarsvakantie 

Ma 28 feb Eerste schooldag na de vakantie + overgangsperiode maatregelen 
gaat in 

Di 1 en wo 2 mrt  Uitnodiging rapportgesprekken 

Vr 4 mrt Rapporten mee naar huis 

Di 8 en wo 9 mrt Rapportgesprekken 

Vr 25 maart U ontvangt een nieuwsbrief 

 
Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad 

 
Beste lezer, 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is op 9 februari 2022 voor de derde keer bijeengekomen. 
In het eerste uur is medegedeeld dat het jaarverslag en het schoolplan goedgekeurd zijn. 
Daarna stond de vergadering in het teken van onderwijsinhoudelijke zaken, MR zaken en 
overige zaken. 
Zoals jullie wellicht weten, komt er volgend jaar een nieuwe rekenmethode. Marco van 
Leeuwen houdt ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen die hij met zijn werkgroep 
doorloopt. 
Ook bekeken we even de termijnen van de leden en werd er gevraagd of iedereen 
volgend jaar nog door zou willen gaan. Een ouderlid gaf aan niet door te gaan. Mocht 

Hé, ik heb eventueel wel interesse!
vragen aan ons te stellen of je direct kandidaat te stellen. 
De MR maakt jaarlijks een jaarplan. Hierin staat wat de MR wil bereiken aan het einde van 
elk jaar. Elke vergadering laten we dit even voorbijkomen om te kijken hoe het er voor 
staat. Nieuwsgierig geworden naar hoe dat eruitziet? Vraag het gerust! Wisten jullie 
trouwens ook dat we dit jaar een cursus gaan volgen om onze rol als MR-lid nog beter uit 
te voeren?  
Het tweede uur sloot onze directeur Mayke aan om ons bij te praten over doorgaande 
zaken, zoals formatie, huisvesting en corona. Zo blijven wij van deze belangrijke zaken 
goed op de hoogte. 
Deze vergadering hebben we ook gesproken over de blik van Mayke op de school in haar 
eerste periode. Ze maakte ons erg duidelijk waar ze trots op is, wat nog beter kan en waar 
ze haar focus op gaat leggen.  
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Het laatste kwartier sloot de MR af met een rondvraag en na de uitgesproken hoop om 
volgende keer weer fysiek te vergaderen, sloten wij onze derde vergadering af.  
 
Allemaal een heel fijne vakantie gewenst! 
 
Hartelijke groet, 
 
MR de Wilge 
mr@dewilge.nl 
 

International celebration: Chinese New Year 

 

 

International Celebrations 
February 1st was Chinese New Year 2022 , 
the year of the Tiger according to Chinese 
zodiac. 

We have celebrated this in school with 
lots of lights and dragons. Thanks to the 

parents who brought in materials to 
show/share with the children and for the 
children who wore their Chinese clothes. 

We really appreciated that!                      

新年好 

 
 
 

Flessenactie!!! 

 
Wij hebben met de school van 20 december tot 20 januari een flessenactie gehouden 

opgehaald! Daar kunnen 8 kinderen een hele fijne verjaardag voor krijgen. Namens de 
goede doelen commissie willen wij u heel hartelijk danken voor uw bijdrage. 
 

 

De leerlingenraad op de Wilge en de Wilgetak 

 
Aan het begin van ieder schooljaar worden er verkiezingen voor de leerlingenraad 
gehouden in de groepen 5 t/m 8.  

Wij vinden een leerlingenraad een mooie manier om leerlingen een stem te geven op 
school. Zo leren leerlingen al jong mee te praten en krijgen ze ook een gevoel van 
verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op school.  

Ook dit jaar hebben wij weer een groepje van 11 
acht keer bij elkaar zullen komen (onder begeleiding van een leerkracht) om hun ideeën 
en meningen over diverse schoolse dingen te uiten (en die van hun klasgenoten).  



 

3 
 

Waar gaat het dan vaak over? Het schoolplein is een geliefd onderwerp en ook over de 
schoolbibliotheek wordt graag meegedacht. Er wordt niet alleen meegedacht maar er 
komen soms ook concrete plannen. Zo is er twee jaar geleden door de leerlingenraad een 
anti-zwerfafval actie gestart. En vorig jaar zijn er vogelhuisjes besteld voor de Wilge en 
Wilgetak. Deze zullen in de lente worden opgehangen. De leerlingenraad van dit moment 
is bezig om een nieuwe goede doelenactie te bedenken.  

Elk jaar zitten er nieuwe leerlingen in de raad. Dat maakt het ook heel afwisselend en geeft 
veel leerlingen de kans om mee te denken en dat is waar het om gaat!  

 

Activiteiten buurtsportcoaches 

Bij deze nieuwsbrief hebben we 2 flyers van de buurtsportcoaches gevoegd. Hierin kunt u 
lezen welke activiteiten zij de komende periode organiseren. 

Afscheid Hellen  

 

Hellen (leerkracht groep 1/2) neemt per 1 april afscheid van de Wilge. Hellen gaat werken 
op het Taalcentrum in Almere met kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. De 
kinderen leren in één jaar de Nederlandse taal. 
  
Hellen heeft de afgelopen 20 jaar op de Wilge gewerkt. Dat is een hele lange periode, 
waarbij ze veel betekend heeft voor vele kinderen, collega's en ouders. We gaan haar 
ervaring, expertise en inzet op de Wilge missen. Hellen heeft veel zin in haar nieuwe 
uitdaging. Daarom zijn wij ook blij voor haar: dat ze deze bijzondere baan aangaat en haar 
hart volgt!  
Dit betekent dat wij driftig op zoek zijn naar een vervanger voor Hellen. Mocht u nog 
iemand kennen in uw netwerk? Wij houden ons aanbevolen! Ook kunt u de vacature 
delen mocht u dat willen: https://werkenbijatscholen.nl/vacatures/2875263/ 
 

Week van de Lentekriebels 2022 

 
 

21 maart t/m 25 maart 

Met als thema: 

 

Op 20 maart begint de lente, hét jaargetijde van nieuw leven.  
Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes etcetera, maar 
hoe groeit een baby in de buik en wat is verliefdheid? 
 
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en 
emotionele vorming, raken leerlingen vertrouwd met het onderwerp.  
 
Zo: 

 durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit 

https://werkenbijatscholen.nl/vacatures/2875263/
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 ontwikkelen ze normen en waarden m.b.t. het thema 
 worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag 
 leren ze respectvol met elkaar om te gaan 
 leren ze hoe iedereen er verschillend uitziet 
 kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit. 

 
Tijdens deze week geven alle groepsleerkrachten lessen over relationele en seksuele 

 
Deze lessen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen.  
 
De inhoud van de lessen van de Lentekriebels maakt onderdeel uit van de kerndoelen van 
het basisonderwijs 
 
 

Nieuwe maatregelen vanaf 28 februari 2022 

 
Aankondiging wijziging maatregelen  
Op de persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 zijn de nieuwe maatregelen 
aangekondigd. Heel fijn dat er zoveel vertrouwen is om weer te mogen versoepelen! 
 
In september hebben we met het team, de MR en door middel van een vragenlijst aan de 

 behouden na de ervaringen tijdens deze 
twee corona-
verstuurd via Tatiana/ Parnassys op 23-09-2021. Op basis van deze ervaringen en 
informatie willen we de rust en effectiviteit, die er nu in de ochtend is op school, 
behouden in de toekomst. Uiteraard worden ouders, zoals eerder aangekondigd, op 
gezette tijden uitgenodigd in de school.  
 
Overgangsperiode 28 februari t/m 18 maart 2022  
We begrijpen ook dat er behoefte bij ouders en kinderen zal zijn even wat dichterbij te 

over een vorm die passend is bij de huidige situatie, de mogelijke behoefte die er is en het 
toekomstige beleid dat we willen voeren. Dit ziet er als volgt uit:  
 

● In de week na de vakantie (week van 28 februari) nodigen we alle ouders nog niet 
uit in de school. We hadden en hebben te maken met veel uitval van leerkrachten. 
Dit zorgt ervoor dat groepen soms niet naar school kunnen komen omdat er geen 
leerkracht meer beschikbaar is. U begrijpt dat we ook nog enigszins voorzichtig 
zijn. We willen daarom in de eerste week eerst kijken of ook het aantal 
besmettingen op school afgenomen is. In deze eerste week worden ook de 

 
● Na deze week volgen er twee weken waarin ouders welkom zijn op school. We 

ontvangen ouders niet allemaal tegelijk omdat we dit te druk vinden. Daarom 
ontvangt u later nog bericht wanneer u in die periode binnen mag komen lopen en 
naar de klas kunt van uw kind(eren).  

● Na deze twee weken stappen we over op het definitieve beleid wat betreft inloop 
in de school door ouders. Dat kunt u hieronder lezen.  
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Waar starten we mee vanaf maandag 28 februari? 
Start- en eindtijden 
Vanaf maandag 28 februari gelden de onderstaande start- en eindtijden voor de kinderen 
van groep 1 t/m 8:  

Groepen  Deuren open  Start les  Einde dag op 
ma-di-do-vrij 

Op 
woensdag: 

1 en 2  8.20 uur 8.30 uur 14.15 uur  12.30 uur  
3 t/m 8  8.20 uur  8.30 uur  14.15 uur  12.30 uur  

 
● Alle kinderen mogen zelfstandig om 8.20 uur naar binnen lopen. Ouders gaan niet 

mee naar binnen.  
● De ouders van de groepen 1/2 kunnen bij het raam nog naar hun kind zwaaien. 

Ouders van kinderen die voor het eerst op school starten mogen de eerste week 
meelopen met hun kind.  

 
In/uitgangen groepen- zie de plattegrond in de bijlage 

● Als de lesdag afgelopen is, lopen de leerkrachten met hun groep naar buiten op de 
afgesproken plek. Ouders kunnen wachten op het schoolplein.  

● De kinderen uit groep 1/2, die naar de naschoolse opvang gaan, worden door de 
collega's van het Mirakel opgehaald bij hun klas. De leerkracht loopt met de andere 
kinderen naar buiten op de afgesproken plek. 

● LET OP: de kinderen van de groepen 3 en 4 mogen alleen in de ochtend via het 
bordes (hoofdingang) de school in lopen. Aan het einde van de dag mogen alleen 
de kinderen, die naar bso Mirakel gaan, via het bordes naar buiten lopen. Op het 
bordes vangt de pedagogisch medewerker van Mirakel hen op. Hij/zij noteert hun 
aanwezigheid en geeft aan dat ze door mogen lopen naar Mirakel. 

● De andere kinderen uit groep 3 en 4, die niet naar de bso gaan, komen samen met 

de leerkracht naar buiten op het grote plein. Daar kunnen de ouders hun kinderen 

ophalen.  

● Vanaf groep 5 lopen de kinderen zelf naar Mirakel.  

● 

de kinderen daar op. 

● Bij verjaardagen lopen de kinderen zelfstandig naar binnen. Voor de jongste 

kinderen volgt op die dag een bericht vanuit de leerkracht met een foto of filmpje 

van het feestmoment. 

● Ouders met een speciale taak (OR, luizen pluizen, bibliotheek, lezen, flitsen of 

andere hulp) zijn van harte welkom.  

De afspraken die gelden na de overgangsperiode vanaf 21 maart 2022  
Kijk & bezoekmomenten voor ouders  
 
Groepen 1/2 Ouders worden bij ieder thema uitgenodigd in de klas. Dit doen 

we op basis van inschrijving. Er zijn 5 inloopmomenten per 
week, waarbij 3 ouders per klas maximaal tegelijk welkom zijn. 
Om alle ouders de kans te geven, zal dit bezoekmoment 
gespreid kunnen worden over een periode van twee weken.  

Groepen 3 t/m 8  Aan het eind van (bijvoorbeeld) een (IPC)thema mogen ouders 
de groep van hun kind bezoeken. Ouders en kinderen kunnen 
dan het werk bekijken en/of toelichten. Ook deze bezoeken 
worden op basis van inschrijving georganiseerd. Bij elk thema 
kiezen we andere dagen, om zo altijd alle ouders de kans te 
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geven om te komen. Ouders worden vooraf ingelicht over deze 
kijk- en bezoekmomenten.  

 
Coronamaatregelen in de school (gebaseerd op de huidige ontvangen informatie)  
De volgende maatregelen blijven vanaf 28 februari gelden: 

● Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt 

(geen cohortering op niveau van klas/groep meer). 

● Het advies aan de ouders van kinderen van groep 6 t/m 8 blijft om 2x per week 

preventief te testen. De testen zullen we uit blijven reiken vanuit de school. Dit 

advies blijft ook gelden voor het onderwijspersoneel. 

● Er is aangekondigd dat vanaf 1 maart scholen ouders uit de groepen 1 t/m 5 

eventueel zelftesten mogen geven indien nodig. Het is alleen bedoeld voor ouders 

die, vanwege financiële redenen, moeilijk in staat zijn hun kinderen voldoende te 

laten zelftesten. Wij communiceren hierover als voor ons duidelijk is hoe we dit 

verder kunnen organiseren. Voor de duidelijkheid: er is geen advies kinderen uit 

groep 1 t/m 5 standaard preventief 2x per week te testen.   

● Basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden 

wel. 

● Als kinderen klachten vertonen, blijft het kind thuis of neemt u een zelftest af bij uw 

kind. Is deze negatief dan mag uw kind naar school.  

● Ben je besmet met het coronavirus? Dan ga je in isolatie. Deze duurt 5 dagen vanaf 

de dag dat je klachten kreeg. Je mag na 5 dagen uit isolatie als je 24 uur 

klachtenvrij bent.  

 
 

Carnaval op de Wilge  

 
 
Vrijdag 18 februari vieren we, weliswaar in 
aangepaste vorm, toch fijn carnaval op school! 
Alle kinderen en leerkrachten verkleed en een 
gezellige dag vol spelletjes, muziek en andere 
leuke dingen in de eigen groep! Wat zijn we daar 
ook allemaal weer aan toe! 
 
Natuurlijk willen we, als katholieke school, ook de 
betekenis en samenhang van carnaval, 
Aswoensdag en de vastentijd meegeven aan de 
kinderen, naast het belang van het samen vieren 
van deze periode in de aanloop naar Pasen. 
 
Hieronder een korte samenvatting van wat er in 
de verschillende groepen is besproken over 
carnaval en de aanloop naar Pasen: 
Carnaval is een van oorsprong katholiek feest en 
wordt dit jaar gevierd op 25, 26, 27 en 28 februari. 
Met carnaval wordt het begin van het vasten 
ingeluid. Dit is de periode van 40 dagen voor 

wordt in de dagen voor Aswoensdag een feest gevierd: carnaval! 
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Op Aswoensdag wordt er, tijdens de mis, een kruisje met as op het voorhoofd gezet ten 
teken dat je een periode van bezinning ingaat. Daarna volgt de vastentijd van 40 dagen, ter 
voorbereiding op het paasfeest. 
 
Voor iedereen een fijne carnaval! 
De catechese commissie 
t 

Rapportgesprekken  

 
Op vrijdag 4 maart krijgt uw kind (vanaf groep 2) het rapport mee naar huis. De 
rapportgesprekken vinden plaats op dinsdag 8 en woensdag 9 maart. De gesprekken 
kunnen fysiek gevoerd worden, tenzij u als ouders het gesprek liever digitaal voert. Dan 
kunt u dit bij de leerkrachten aangeven.  
 
Vanaf dinsdag 1 maart kunnen de ouders van meerdere kinderen zich inschrijven via Parro 
voor de gesprekken. Op woensdag 2 maart kunnen ook de andere ouders zich inschrijven 
voor de gesprekken. U krijgt daarover bericht.  
 
De volgende afspraken gelden op de Wilge: 
 
- Gesprekken in februari: op de dinsdagmiddag en deel van de avond en op woensdag. 
- Gesprekken in juni: op woensdag en donderdagavond (tot 20.00 uur).   
- Dinsdag/donderdag: 14.45 - 20.00 uur.  
- Woensdag: 13.30 - 17.00 uur. 
- Pauze voor hele team: 17.30 - 18.20 uur.   
 
In principe houden alle groepen zich aan bovenstaande dagen en tijden, tenzij er 
redenen zijn om hiervan af te wijken. In dat geval krijgt u daarover bericht van de 
groepsleerkracht.  

 

 

Zomaar wat plaatjes  
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o Soms komt de buurtkat even neuzen maar loopt dan helaas tegen 

Tatiana op;)  
o De Olympische Winterspelen tijdens de gymles 
o Inprenten van de tafels bij de groepen 5  
o Het schrijven van een krantenbericht in groep 3  
o De verhuis- en opruimdag op de Wilgetak. Op donderdag 17 februari is groep 7C 

gestart in het noodlokaal.  
 
*Bent u actief op social media? Op Facebook en op Instagram kunt u de Wilge volgen. 


