De Wilge: Waar je jezelf en de wereld leert kennen!
Sinds 1928 / jaargang 93/ 7 oktober 2021
Agenda
Ma 18 t/m vr 22 oktober

Herfstvakantie

Ma 25 oktober

Weer naar school
Luizen pluizen

Ma 1 en di 2 november

op het schoolplein
van de Wilge.

Wo 3 en do 4 november

schoolplein
van de Wilgetak.

Vr 5 november

Start Week van de Mediawijsheid

Wo 10 november

19.00 uur: ouderavond op de Wilgetak over de overstap naar
het voortgezet onderwijs, nadere informatie volgt.

Ma 15 november

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij.

Do 18 november

20.00 uur: vergadering MR
20.00 uur: vergadering OR

Ma 22 t/m vr 26 november

Voortgangsgesprekken

Vr 3 december

Sinterklaasfeest op school, nadere informatie volgt.

Vr 17 december

U ontvangt een nieuwsbrief.

Juf Vera en juf Lena hebben allebei een zoon gekregen! Gefeliciteerd!

Max, de zoon van juf Vera, is op 30 augustus
geboren! Het gaat goed met hun en Suus is gek op
haar kleine broertje.
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Afgelopen zondag is Lasse geboren, de zoon
van juf Lena! Moeder en kind maken het goed
en het kersverse gezin is erg gelukkig.
Ze genieten volop van elkaar.

International mindedness at deWilge

Friday, September 24, we have celebrated
. Children
have listened to European anthems and fairy
tales in a mix of Dutch, French, English and
German. They enjoyed finding European
flags and/or making flags themselves.
Next celebrations coming up:
- Diwali (Deepawali) is the famous Hindu
feast, celebrated every year. This festival is
one of India's biggest festivals and celebrated
as festivals of lights. Diwali is the victory of
light over darkness. (November 4)
- Thanksgiving Day, annual national holiday
in the United States and Canada celebrating
the harvest and other blessings of the past
year.(November 25)
Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Op dinsdag 21 september kwam de MR voor de eerste keer bijeen dit schooljaar, in een
nieuwe samenstelling. Hanna Scholten (oudergeleding) heeft de rol van voorzitter
overgenomen van Marco van Leeuwen en Aart van Rouwendaal (personeelsgeleding)
heeft de rol van secretaris op zich genomen.
Wij zullen komend schooljaar 5 keer bijeenkomen, in deze vergaderingen zullen we
diverse beleidsplannen van de school bespreken. Dit doen wij aan de hand van een
jaaragenda waarop verschillende onderwerpen gepland staan. Daarbij valt te denken aan
bijvoorbeeld: de jaarplanning 2021-2022, het veiligheidsplan, de formatie en de
huisvesting.
De MR heeft op verschillende onderwerpen instemmings- of adviesrecht, waarbij wij na
gedegen overleg al dan niet instemming geven op verschillende vergaderpunten. Vanuit
de directie worden wij ongeveer 6-wekelijks bijgepraat over de stand van zaken binnen de
Wilge.
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Op 21 september hebben wij op een zeer prettige manier ons eerste overleg gehad met
de nieuwe directeur, Mayke Hemmelder en wij zien een fijne samenwerking met de
nieuwe directie tegemoet!
Wij zijn door haar geïnformeerd over de formatie, de huisvesting van locatie de Wilgetak
en de stand van zaken over de huidige coronamaatregelen.
Het jaarverslag van de MR van vorig schooljaar zal gepubliceerd worden op de website
van de Wilge.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben waarbij wij als MR een rol kunnen spelen, dan
zijn wij te bereiken via mr@dewilge.nl
Voortgangsgesprekken
In het begin van het schooljaar hebben alle ouders een startgesprek gevoerd met de
leerkracht.
Het eerste rapport van dit schooljaar ontvangt u in februari. Het rapport beslaat dan een
langere periode, waardoor we een beter beeld kunnen geven van de ontwikkeling van uw
kind. Om de periode tussen het startgesprek en het eerste rapportgesprek te overbruggen,
zullen de leerkrachten bekijken met welke ouders zij graag tussentijds in gesprek willen
gaan over de ontwikkeling van hun kind. De overige kinderen ontwikkelen zich in principe
volgens verwachting en geven voor de leerkracht geen noodzaak voor een gesprek.
Deze ouders worden door de leerkrachten uitgenodigd voor een gesprek in de eerste
weken van november. Wanneer de dag of het tijdstip u niet uitkomt, kunt u persoonlijk of
via de mail een andere afspraak maken met de leerkracht van uw kind.
Het kan zijn dat u geen uitnodiging ontvangt en zelf wel behoefte heeft aan een gesprek
met de leerkracht. We willen u nadrukkelijk laten weten dat we het plezierig vinden als u
deze wens kenbaar maakt! Neem in dat geval zelf contact op met de leerkracht. We
vinden het belangrijk dat u als ouder eventuele onzekerheden of zorgen met ons deelt en
er niet mee blijft rondlopen.
Week van de Mediawijsheid
Dat (sociale) media een grote plek hebben gekregen in ons leven en dat van onze
kinderen is wel duidelijk. Vrijwel alle Nederlandse kinderen (97%) maken zich weleens
zorgen om hun online-wereld. Bovendien blijkt dat meer kennis leidt tot veiliger gedrag
online. Goede redenen dus om kinderen mediawijs te maken.
Van 5 t/m 12 november is het op onze school de
Week van de Mediawijsheid en zullen wij daar in alle
klassen aandacht aan besteden. Bij de groepen 1/2
begint het aanleren en kennismaken met computers
al. Er komen verschillende thema s langs. Denk aan:
bewust gebruik van het internet, online pesten,
zoekstrategieën en privacy.
Deze week kan mooie kansen bieden om met uw kind in gesprek te gaan over
mediagebruik en onlinegedrag, waardoor kinderen bewust worden van de r
op kan leveren. Dit kan veel vervelende gevolgen van gevaarlijk of onhandig mediagedrag
voorkomen.
Onderstaande links kunnen u hier wellicht bij helpen:
https://www.mediawijsheid.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/
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Veilig onderweg naar school
In de week van 1 november organiseren we weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie op
school. Leerlingen die met de fiets naar school komen, kunnen op maandag- en
dinsdagochtend bij het kraampje op de Wilge terecht. Op woensdag- en
donderdagochtend is deze op de Wilgetak. De fietsverlichtingsactie is een programma
voor basisscholen waarin veilige fietsverlichting centraal staat. Vanaf 8.15 uur staat
meester Roland bij het kraampje om de fietsverlichting te controleren. Wanneer het nodig
is zorgt hij ervoor, dat de leerlingen weer veilig en goed verlicht op pad kunnen gaan.
We houden deze controles omdat een veilige fiets met een goed erkende verlichting heel
belangrijk is in het verkeer.
Evaluatie start & einde schooldag
Vanaf maandag 27 september is er een aantal afspraken gewijzigd rondom de start en het
einde van de schooldag. We hebben dit met elkaar geëvalueerd. Op basis van deze
evaluatie voeren we één aanpassing door. De kinderen en ouders van de groepen 3 en 4
zijn hierover al geïnformeerd.
•

•

•
•
•

De kinderen van groep 3 en 4 die naar de buitenschoolse opvang van Bink gaan,
lopen aan het einde van de dag via de voordeur naar buiten. Op het bordes staat
dan de pedagogisch medewerker van het Mirakel. Hij/zij vangt de kinderen op,
noteert hun aanwezigheid en geeft aan dat ze door mogen lopen naar het Mirakel.
Kinderen die naar een andere kinderopvangorganisatie gaan (bijv. Kindergarden of
Koningskinderen), lopen met de leerkracht mee naar het grote plein en worden
daar opgehaald.
De andere kinderen komen samen met de leerkracht (via dezelfde uitgang als
afgelopen week) naar buiten via de uitgang van het grote plein.
De groepen 3/4 hebben hun eigen plek op het plein. De leerkracht ziet erop toe
dat alle kinderen naar huis gaan.
De leerlingen van de groepen 5/6 gaan met de leerkracht aan het einde van de dag
naar buiten, maar mogen direct zelfstandig naar huis of naar de opvang.

Verder moeten we allemaal wennen aan het ochtendritueel op locatie de Wilge: om 8.15
uur gaan de deuren eerst open voor alleen de kinderen uit groep 1/2. Om 8.20 gaat de
schoolbel, dan mogen alle andere kinderen naar binnen. Het is drukker dan we sinds lange
tijd gewend zijn, maar het is goed te weten dat deze situatie precies hetzelfde is als voor
corona. Het heeft even tijd nodig om hieraan te wennen.
Neemt niet weg dat ouders en kinderen vooral een compliment verdienen: wat komen
jullie mooi op tijd! Om 8.30 uur zijn de kinderen binnen en kunnen de lessen starten!
Verlof aanvragen
De afgelopen periode komen er veel verlofaanvragen binnen voor het verlengen van
vakanties of een lang weekend weg. Het is goed vooraf geïnformeerd te zijn over hoe de
school hiermee omgaat en welke regels gelden. Zo bent u voorbereid op welk verlof u wel
of niet kunt aanvragen.
Reden
Vakantie i.v.m. arbeid

Maximum aantal dagen
10 aaneengesloten.

Opmerking
Het moet worden aangetoond dat
in geen enkele schoolvakantie van
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Niet in de eerste 2 lesweken na de
zomervakantie.

Bruiloft t/m 3e graad familie

Verhuizing
Overlijden bloed- of aanverwant

In Nederland maximaal 2 indien er
ver gereisd moet worden, anders
1.

dat schooljaar, 2 weken
aaneengesloten verlof kan
worden opgenomen zonder dat
dit tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen
zal leiden.
De bewijslast ligt bij ouder(s)/
verzorger(s). Trouwkaart en/of
kopie trouwakte.

In het buitenland: maximaal 5
schooldagen rondom de officiële
bruiloft.
Maximaal 1

25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum

Maximaal 1

12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar
huwelijksjubileum van ouder(s) of
grootouder(s).
Gewichtige omstandigheid

Maximaal 10

De bewijslast ligt bij ouder(s)/
verzorger(s). Rouwkaart en/of
kopie akte van overlijden.
Op de dag zelf, niet op te nemen
op een ander moment (bijv. voor
een lang weekend).

De reden moet buiten de wil van
de ouder(s)/ verzorger(s) en/of
leerling zijn gelegen (overmacht
of wettelijke verplichting waar de
ouder niets aan kan wijzigen.

Er kan geen verlof worden opgenomen voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiebezoek in het buitenland
Goedkope tickets/ vakantieaccommodatie in het laagseizoen
Tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn.
Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
Samen reizen
Kroonjaren (verjaardagen)
Sabbatical
Wereldreis/ verre reis

Kinderboekenweek!
W
school. Op het schoolplein stond de muziek aan van kinderen voor kinderen. Wij zijn
vervolgens met z allen dansend de school binnengelopen. Helaas wel in de regen!
Gedurende de week besteden wij per klas extra aandacht aan activiteiten die de
leesbevordering stimuleren. Zo hebben wij dit jaar voor het
geïntroduceerd. Verschillende leerkrachten hebben onherkenbaar een filmpje gemaakt.
Dit filmpje wordt in de klas bekeken en aan de kinderen de taak om te raden wie deze
leerkracht is.
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Best lastig als het net een nieuwe leerkracht is! Daarnaast hebben alle jaargroepen een
extra boek gekregen vanuit de OR! Heel erg bedankt!

Voor onze schoolbieb: kinderboekenactie Bruna
•
•
•
•
•

Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever
het bonnetje in op school.
De school verzamelt al deze kassabonnen.
De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een
Bruna-winkel.
De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
en overhandigt een waardebon.
De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag
kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!
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Stand van zaken: corona
Enkele dagen na de sportdag hadden we te maken met een uitbraak van meerdere
besmettingen in één klas. Het gebeurde net nadat de nieuwe coronamaatregelen (groep
hoeft niet meer in quarantaine bij besmetting leerling) van start waren gegaan. Omdat het
meer dan 3 leerlingen waren (uiteindelijk 8 leerlingen), moest de groep op advies van de
GGD toch in quarantaine. Inmiddels zijn de kinderen weer op school en zijn er geen
nieuwe besmettingen meer bijgekomen. Daar zijn we blij mee!
Op het moment dat een kind besmet raakt, hoeft de groep in principe niet in quarantaine.
Ook hoeft de school dan niet uit te zoeken wie heel dicht in de buurt is geweest van deze
leerling. Op het moment dat er een grotere groep kinderen besmet raakt, wordt de
situatie door de GGD opnieuw afgewogen. Wanneer nodig, moet een groep dan wel in
quarantaine.
Mooie momenten & genieten
Er vinden dagelijks veel mooie momenten plaats: de beginviering, een politieagent op
school, happen in een taartje op de dag van de leerkracht, een les op de Wilgetak van de
Amerikaanse studenten, het werken met je maatje op de gang, spelen van het (groepsspel)
groepsgeluk, een excursie naar
de Kwekerij (station Hilversum),
de eerste teamborrel na 1,5 jaar, nieuwe stagiaires in huis, bezoeken van Techspace. Ook
zie je in de school veel mooie creaties gemaakt door de kinderen. Een inkijkje:
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Welkom aan de studenten Thibault, Sophie en Jitske!

En TROTS op Nick: diploma
onderwijswetenschappen is behaald!
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