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De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen! 
Sinds 1928 / jaargang 93/ 28 januari 2022 
 

Agenda 

 

Woe 9 feb 20.00 uur: vergadering MR 

Vr 18 feb U ontvangt een nieuwsbrief 

Za 19 feb t/m zo 27 feb  Voorjaarsvakantie  

Maandag 28 feb Eerste schooldag na de vakantie  

 
 

Korte nieuwsbrief 

 
Dit keer is de nieuwsbrief korter dan anders, aangezien er vorige en deze week al eerder 
informatie over meerdere onderwerpen is uit gegaan. Daarnaast was het achter de 
schermen iets hectischer.  

 
Nieuwe maatregelen  

 
Zoals u hebt kunnen lezen, zijn de nieuwe maatregelen op de Wilge per donderdag 27 
januari ingegaan. Inmiddels is ook duidelijk, dat kinderen die thuis positief geteste 
huisgenoten hebben (ongeacht of zij wel/niet in isolatie gaan), wel naar school mogen.  
Ook als kinderen een nauw contact zijn, hoeven zij niet in quarantaine.  
Wel vragen we aan u de gezondheid van uw kind goed te monitoren en bij klachten te 
testen.  
 
Als er besmettingen plaatsvinden, geven wij dit nog wel per email (anoniem) door aan 
ouders van de desbetreffende groep. Hier kiezen we voor, omdat u als ouder dan 
enigszins verneemt hoe het gaat in een groep en of u extra alert moet zijn bij het 
monitoren van klachten bij uw eigen kind (en het eventueel preventief testen).   
 

Wilge atelier  

 
De Wilge heeft normaliter het Wilge atelier. Dit zijn workshops op de maandagmiddag 
voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. In samenwerking met het team, partners in de wijk 
en/of andere betrokkenen worden activiteiten georganiseerd, waar andere vaardigheden 
van leerlingen gevraagd worden. Denk aan mountainbiken, houtbewerking, sport, 
schilderen, toneel, filosoferen etc.  
 
Door corona kan dit al een tijdje niet doorgaan. Ook dit jaar kunnen we deze workshops 
niet organiseren, omdat we de groepen niet mogen mengen. 
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Carnaval 18 februari 

 
Omdat de maatregelen het nog niet toelaten, zal de werkgroep Carnaval in samenspraak 
met de OR zich buigen over een aanpassing, met de gedachte dat we een andere leuke 
invulling voor de kinderen in de eigen klas kunnen bedenken.  


