De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928 / jaargang 93/ 22 april 2022
Agenda
Ma 25 apr t/m vr 6 mei

Meivakantie

Ma 9 mei

Weer naar school
Luizenpluizen

Ma 9 t/m wo 11 mei

Kamp groepen 8

Wo 18 mei

9.00-12.00 uur: open ochtend Alberdingk Thijm Scholen

Vr 20 mei

U ontvangt een nieuwsbrief

Studiedag donderdag 14 april
Op donderdag 14 april is het hele team van De Wilge weer voor het eerst fysiek bij elkaar gekomen.
Dat was meer dan fijn! Dan pas merk je met elkaar wat je de afgelopen jaren hebt gemist. Het was fijn
om met elkaar samen te werken, te lunchen en teamleden uit de andere teams te kunnen ontmoeten.
De volgende onderwerpen hebben centraal gestaan op deze dag:
• Engels: onder leiding van Barbara (Engels coördinator) leerkrachten uit verschillende
leerjaren zijn met elkaar in gesprek gegaan over de vakinhoud, aanpak en behaalde doelen dit
jaar en wat nodig is voor komend jaar.
• Rekenen: onder leiding van Marco (rekencoördinator) hebben we ons verdiept over de vragen
die we willen stellen aan de rekenspecialist die op maandag 23 mei op school komt. De keuze
van de nieuwe methode is gevallen op Wereld in Getallen 5. We bereiden ons nu voor op een
goede voorbereiding en implementatie in het nieuwe schooljaar voor de groepen 3 t/m 8.
Groep 8 gaat nog een jaar door met de huidige methode.
• Analyse: onder leiding van de intern begeleiders hebben we gesproken met elkaar over de
resultaten van de Cito M-toets. De leerkrachten uit eenzelfde leerjaar hebben met elkaar
gekeken naar de resultaten (en observaties bij de groepen 1/2) van de groepen, hebben een
analyse gemaakt en geschreven en hebben met elkaar bepaald hoe het aanbod en de aanpak in
de komende periode eruitziet.
• IPC: onder leiding van Nick (kartrekker IPC) heeft het team gesproken en nagedacht over de
succesindicatoren van een IPC-les.

De duim

Een traditie op De Wilge is het uitreiken van “De Duim”. Op iedere studiedag staat een
teamlid centraal omdat hij of zij van betekenis is geweest. Dit keer reikte Maxine (die de vorige keer
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de duim ontvangen had) Sanne de duim uit. In haar rol als leerjaarcoördinator 3/4, maar ook als fijne
collega, staat ze altijd klaar voor haar collega‘s. Ze ziet je, helpt je als nodig en is ambitieus!

Eindtoets groepen 8
In deze laatste week hebben de kinderen van groep 8 op woensdag, donderdag en vrijdag zich gebogen
over de Eindtoets. Wij gaan daar als school altijd zo rustig mogelijk mee om en willen de druk niet
onnodig verhogen. Dat neemt niet weg dat het voor de kinderen altijd een spannend en bijzonder
moment is. De adviezen zijn in januari al gegeven aan de ouders en kinderen en inmiddels zijn alle
kinderen ingeschreven op een middelbare school.
Op de eerste dag van de Cito Eindtoets schrijven de leerkrachten van De Wilge altijd nog een
persoonlijke boodschap aan onze groep 8 leerlingen:

Handle with care
Vanaf 10 mei 2022 doet De Wilge mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken
met de politie en Veilig Thuis. Het is een project vanuit Augeo in samenwerking met de gemeente
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Hilversum en scholen in Hilversum. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld
en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op
school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.
De juf of meester kan hem of haar tot steun zijn en rekening houden met wat de leerling nodig heeft.
De leerling voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot
rust komen en sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt zodat mogelijke schade wordt
voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school
door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.
Als Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen
de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:
• de naam van de leerling;
• de geboortedatum van de leerling;
• het signaal ‘Handle with Care’.
Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de Veilig Thuis niet aan ons mee.
De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact op
met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen
bieden die nodig is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de
leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen, mocht de leerling daar
behoefte aan hebben.
Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen
met de desbetreffende collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het
signaal niet op en registreren we het niet. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de
dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom
nergens terug te vinden.
Wilt u meer weten over dit project, dan kunt u meer lezen op de website van Augeo:

https://www.augeo.nl/nl-nl/handle-with-care/
Feestje!
Een bijzondere mijlpaal mag gevierd worden! Juf Janneke bereikte de leeftijd van 65 jaar. Zou je niet
zeggen, maar het is toch echt zo. Net als de kleuters mocht ook juf Janneke de hele dag trots met de
verjaardagshoed lopen. Dat leverde mooie reacties op
Ook werd juf Janneke nog verrast door de
kleuters; ze zongen prachtige verjaardagsliedjes voor haar. Met het team hebben we aan het einde van
de dag nog even een toost uitgebracht op Janneke!
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Afscheid Nikki Oosterhuis (leerkracht groep 7a)
Beste ouders,
Aan het einde van het schooljaar ga ik de Wilge verlaten. In mei 2020 ben ik hier komen werken,
nadat mijn reis door Corona niet doorging, vorig jaar als invalleerkracht en dit jaar als leerkracht van
groep 7a. Nu de wereld, voor het grootste deel, weer open is, heb ik besloten om mijn reis toch nog te
gaan maken. Vanaf september zal ik gaan reizen door Midden- en Zuid-Amerika. De afgelopen 2,5
jaar heb ik hier met veel plezier gewerkt. Ik sluit dan ook niet uit dat ik in de toekomst weer zal gaan
werken op de Wilge.
Groet,
Nikki
Afscheid Aart van Rouwendaal (leerkracht groep 6c)
Beste ouders,
Ondanks het grote plezier hier op school, zal ik na dit schooljaar de Wilge verlaten. Ik heb een aanbod
gekregen op een basisschool in Soest. Omdat ik zelf ook in Soest woon, is het erg fijn om in dezelfde
regio (regio Midden) te werken, zodat de vakanties met familie en vrienden gelijk lopen. Ook kan ik er
dan met de fiets naartoe.
Erg bedankt voor jullie samenwerking en de fijne jaren!
Hartelijke groet,
Aart
Vacatures delen door ouders & formatie
Door het aanstaande vertrek van Aart en Nikki hebben we vacatures voor leerkrachten in de
bovenbouw. We hopen dat u als ouder ook onze vacatures wil delen in uw netwerk:
https://werkenbijatscholen.nl/vacatures/2930399/
https://werkenbijatscholen.nl/vacatures/2930387/
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In deze tijd is het spannend om nieuwe en goede leerkrachten te vinden. We zullen de vacatures (ook)
delen op Instagram (@basisschooldewilge) en Facebook (Basisschool De Wilge). Dank u voor de
moeite!

Deze periode zijn we druk met de formatie van het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar zijn er weer genoeg
uitdagingen. We hopen deze puzzel voor het einde van het schooljaar weer gelegd te hebben. We
zullen u aan het einde van het schooljaar (eind juni/begin juli) informeren over de formatie.

Chaos in de straat: hulp van ouders nodig!
Dit bericht is bedoeld voor de ouders wie het betreft:

Regelmatig krijgen we bericht uit de buurt dat er nog ouders zijn die toch geen rekening houden met
veiligheid voor ons allen. We vinden dat ontzettend vervelend. Het laatste wat we willen is dat er een
ongeluk voor de deur gebeurt met een van onze leerlingen omdat volwassenen niet kiezen voor
veiligheid maar eigen persoonlijk belang/gemak etc.

We willen u DRINGEND verzoeken:
•
•
•

of lopend of met de fiets te komen.
als u met de auto komt, uw auto alleen op plekken te parkeren waar het kan/mag en veilig is.
Dit betekent wellicht dat u uw auto verder van de school af moet parkeren. We willen u
vragen dit te doen en van daaruit met uw kind naar school te wandelen.
voor de school is het geen kiss and ride plek, u zet uw kind verder van de school af zodat
auto’s door kunnen blijven rijden.

Wij kunnen niet elke dag op meerdere plekken in de wijk gaan staan om het verkeer te leiden. We
hebben in de ochtend op school andere belangrijke taken. Af en toe staan we wel op straat. Ook
kunnen we niet overal pionnen gaan plaatsen waar je niet mag parkeren, we doen een beroep op het
nemen van uw verantwoordelijkheid hierin.
Wel hebben we de wijkagent hierin betrokken met de vraag of het mogelijk is dat handhavers op
gezette tijden controle willen doen op het goed naleven van de verkeersregels.

VRAAG: mochten er ouders zijn die op de Cornelis Drebbelstraat en/of de Calandstraat met oranje
hesjes af en toe willen helpen bij het controleren en stimuleren van goed verkeersgedrag in de ochtend
en aan het einde van de schooldag, dan zou dit heel fijn en helpend zijn. U kunt dit dan aangeven bij
Tatiana: administratie@dewilge.nl
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Sport
Afgelopen weekend hebben verschillende kinderen uit de groepen 3 t/m 8 ontzettend hard hun best
gedaan bij het schoolvoetbal. Het weer was prachtig en met de zin en het enthousiasme van de
kinderen zat het ook goed! Er zijn vele mooie prijzen gevallen. Voor een eerste plaats (bijvoorbeeld de
teams uit groep 4c, 6a en 6b) maar ook is met trots een tweede of derde plaats behaald! Felicitaties
voor deze teams maar bovenal jullie inzet, plezier en sportiviteit!!

Ook willen we de ouders BEDANKEN voor hun ouderhulp in het begeleiden van de teams op deze
dag!!
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Ook heeft een enthousiaste delegatie van het team van De Wilge een belangrijke sportprijs in
ontvangst mogen nemen: het jaarlijkse volleybal toernooi van alle Alberdingk Thijmscholen (PO &
VO). We zijn meer dan trots op deze sportieve kanjers!!

Schoolreisjes
Inmiddels zijn de schoolreisjes gepland. U ontvangt hier op een ander moment meer informatie over.
De volgende data zijn wellicht handig om te weten:
Groepen 1 en 2: di 14/ 23 juni
Groepen 3 t/m 5: di 14 juni
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Groepen 6 & 7: di 21 juni

Vakantieplanning 2022-2023
In de bijlage heeft u alvast een overzicht van de schoolvakanties voor schooljaar 2022-2023. De
studiedagen zijn nog niet vastgelegd. Deze worden, zodra deze duidelijk zijn, vastgelegd.

Corona & griep
Het was even een pittige dobber! Nadat de maatregelen betreffende Corona opgeheven waren, we een
heerlijke week na de voorjaarsvakantie hadden doorgebracht op school met nagenoeg geen zieken en
een volledig aanwezig team, kwam het volgende virus. De griep.
Er waren in de weken daarna wekelijks 8 teamleden ziek door griep. Dat was slikken omdat ook wij
snakken naar ‘weer gewoon lesgeven’. Ook veel kinderen waren ziek. Soms waren halve groepen op
school aanwezig. Inmiddels hopen we de ergste golf gehad te hebben en is het aantal zieken flink
gedaald. Ook voor u als ouders was het soms slikken als er op enig moment geen vervanging meer
was voor de klas van uw kind. We hopen in ieder geval dat de communicatie hierover duidelijk was,
ondanks het minder prettige bericht dat u soms moest ontvangen. Gelukkig is het ook vaak wel gelukt
meerdere groepen op te vangen en soms op te delen. Met dank aan extra inzet van de teamleden, inzet
van de pedagogisch medewerkers Danny en Stefan en de creatieve docenten vanuit Lukida!!

Stand van zaken nieuwbouw Wilgetak
In januari heb ik u een laatste keer bericht over de aanstaande nieuwbouw van de Wilgetak. Helaas is
er vertraging opgelopen doordat de gesprekken tussen gemeente, bestuur AT-scholen en architect
meer tijd nodig hadden. Deze week komt de werkgroep vanuit de school, afvaardiging vanuit het
bestuur van AT-scholen en de architect weer voor het eerst samen. Dan horen we verder wat de stand
van zaken is en bespreken we met elkaar een voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw. We hebben
in samenspraak met de MR afgesproken dat een ouder uit de MR ook gaat deelnemen in deze
werkgroep. Op die manier blijven we met elkaar goed geïnformeerd en kunnen we elkaar in dit proces
vanuit verschillende invalshoeken aanvullen waar nodig en helpend.

Van de MR
Beste lezer,
Onze vierde bijeenkomst dit jaar is gehouden op 11 april en dat was eindelijk weer fysiek!
Voorafgaand hebben we op 21 maart 2022 een verhelderende cursus gekregen. Vragen zoals: ‘waar
hebben we nou precies instemmings- en adviesrecht op?’ en ‘Hoe is de MR nou precies opgebouwd en
werken de verkiezingen?’ zijn helderder geworden, waarop we ook meteen actie hebben ondernomen.
We zijn erg welwillend en willen het graag goed doen. De schooldirectie heeft hetzelfde, waardoor we
goed op één lijn zitten.
De vergadering begonnen we met een welkome gast, Ilse. Ze heeft zich aangemeld naar aanleiding
van de vacature van vorige nieuwsbrief en kwam kijken hoe zij het vond. Deze vacature sluit 29-042022. Vervolgens hebben we het onder andere gehad over de vernieuwingen qua rekenen, Engels en
CITO, de communicatie met de GMR en het vakantierooster. Een groter punt was de samenstelling
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van de MR. Aart heeft aangegeven te stoppen vanwege zijn wisseling van school en doordat van een
aantal MR leden de termijn afloopt, zullen er aan het einde van het schooljaar weer verkiezingen
moeten komen. Dit zullen we aanvliegen conform de regels die wij verhelderd hebben gekregen
tijdens de MR-cursus.
Tijdens het tweede deel sloot Mayke aan en hebben we een goed gesprek gevoerd over onder andere
de nieuwbouw op de Wilgetak, het aannamebeleid, beleid tijdens pauze en het beleid omtrent
huiswerk van kinderen. Ook gaf ze ons weer een fijne update over de huidige bezetting, NPO-gelden
en het project rondom sociale vaardigheid ‘omgaan met elkaar’ dat nu uitgevoerd wordt in een groep
6.
De vergadering werd afgesloten met een rondvraag. De MR van de Wilge is op de website verplaatst
naar het kopje ‘Over de Wilge’. Hier zullen binnenkort, naast het jaarverslag, ook alle notulen te
vinden zijn.
Allemaal een heel fijne vakantie gewenst!
Hartelijke groet,
MR de Wilge
mr@dewilge.nl

Fijne vakantie!

De meivakantie is aangebroken. Een groot aantal
collega’s vertrekt aanstaande zondag naar Dublin. Zij krijgen CLIL-trainingen aangeboden: Content
and Language Integrated Learning. Dit is een methodiek waarbij een beroepsvak (dus geen taalvak)
gedoceerd wordt in het Engels of Duits. Het doel is om niet alleen de vakinhoud bij te brengen, maar
ook de taalvaardigheid te vergroten. We wensen onze collega’s veel succes en plezier toe met elkaar!

De kinderen zijn vrij van zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei. Op maandag 9 mei starten we weer op
school. We wensen alle leerlingen en hun ouders een fijne vakantie toe en zien iedereen graag gezond
en wel weer terug!

Fijne vakantie!
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