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Jaargang 21/ nummer 7/ 8 januari 2021/ Nieuws rondom & vanuit de Wilge 
 

Agenda 

 

Wo 20 jan 20.00 uur: vergadering OR 

Wo 27 jan Studiedag Alberdingk Thijm Scholen: alle leerlingen vrij 

Vr 29 jan Nieuwsbrief 8 uit 

 
Studiedag woensdag 27 januari: alle leerlingen vrij 

 
Jaarlijks hebben de Alberdingk Thijm basisscholen een gezamenlijke studiedag. Voor het 

 Helaas is 
 

We beperken ons daarom tot de eigen school en gaan door met het onderwerp dat dit 
jaar als een rode draad door onze bijeenkomsten loopt: het schoolplan 2021 2025. 
Elke school heeft een schoolplan. Dit schoolplan brengt de visie, onderwijsaanpak en de 
ambities van de school samen. Eens in de vier jaar wordt het schoolplan herzien, waarna 
het met goedkeuring van de Medezeggenschapsraad vastgesteld wordt. De 
daaropvolgende jaren is het schoolplan het instrument dat sturing geeft aan het onderwijs 
en aan het planmatig werken aan verbeteringen.  
Ook de inbreng van ouders heeft hierin een plaats. Een (willekeurige) groep ouders heeft 
daarom een vragenlijst van ons ontvangen om hun ervaringen met de school met ons te 
delen. Deze bevindingen nemen we mee bij het opstellen van het schoolplan. 
 

Thuisonderwijs en noodopvang 

 
De tweede periode van schoolsluiting kwam onverwachts. Voor ouders betekende dit dat 
zij weer snel moesten schakelen naar thuisonderwijs. En dat betekent een pittige 
inspanning voor de ouders, naast hun hun eigen werk. 
De scholen zorgen weer voor noodopvang van leerlingen van ouders met een cruciaal 
beroep. Ook vangen we leerlingen op van wie we weten dat er omstandigheden zijn 
waardoor het thuis werken niet zo lukt. Om deze noodopvang te realiseren zetten we alle 
beschikbare medewerkers (leerkrachten, ondersteuners, stagiaires) in. De combinatie van 
het geven van online-onderwijs en het verzorgen van de noodopvang, is voor 
leerkrachten een dubbele taak, die ten koste kan gaan van het online-onderwijs. Dat 
trachten we dan ook zoveel mogelijk te vermijden. 
Het aantal ouders dat een beroep doet op de noodopvang is ten opzichte van de eerste 
schoolsluiting bijna verdubbeld. En dat wringt met het doel van de schoolsluiting om door 

-19 besmettingen terug te 
dringen. Daar waar mogelijk rekken we de mogelijkheden op en proberen we tegemoet te 
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komen aan de aanvragen. Maar dat oprekken heeft zijn grens en leidt soms tot 
teleurstelling bij ouders. 
We vertrouwen erop dat ouders alleen gebruik maken van de opvang, wanneer er in de 
privésfeer écht geen andere opties zijn. We hopen dat de scholen weer zo snel mogelijk 
kunnen openen, zodat ouders ook niet langer dan nodig belast worden met het thuis 
begeleiden van hun kind(eren). Tot die tijd moeten we het samen oplossen. 
 

Jubilea 

 

school en aan het onderwijs verbonden zijn. Felicitaties! 
 

  
 
Vera Weck, vakleerkracht.                       Iris van Raay.                                          Elly Mulders 
bewegingsonderwijs                                maatwerkgroep               leerkracht groep 8B 
12,5 jaar werkzaam bij de Wilge              25 jaar werkzaam in het onderwijs     25 jaar werkzaam in het onderwijs 

 

Website vernieuwd 

Deze week is onze vernieuwde website online gegaan! Neem een kijkje op 
www.dewilge.nl. 

Huisvesting 

 
De huisvestingsaanvraag voor de Wilge, die door Alberdingk Thijm Scholen is ingediend bij 
de gemeente, is vlak voor Kerst goedgekeurd. Dat betekent dat er officieel geld 
beschikbaar is voor uitbreiding van de Wilge, in de vorm van her- of nieuwbouw op het 
terrein van de Jan Blankenlaan 8. Planning is om dit te realiseren in 2023. 
Zoals bekend zijn onze groepen 7 en 8 in het huidige pand aan de Jan Blankenlaan 8 
gehuisvest en willen we dit in de toekomst graag op deze manier voortzetten. 
Lees meer hierover op onze website https://www.atscholen.nl/berichten/plannen-
huisvesting  
  

Activiteiten buurtsportcoaches 

Met deze nieuwsbrief sturen we een flyer mee van de buurtsportcoaches. Hierin kunt u 
lezen over de sportieve activiteiten in de komende weken. 
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