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Jaargang 21/ nummer 9/ 19 februari 2021/ Nieuws rondom & vanuit de Wilge 
 

Agenda 

 

Vr 19 febr Rapporten mee naar huis 

Ma 22 t/m vr 26 feb Voorjaarsvakantie 

Ma 1 mrt Weer naar school 
Leesweek 3 
Uitnodigingen rapportgesprekken worden verstuurd via Parro 

Di 2 mrt 20.00 uur: vergadering MR 

Ma 1 t/m vr 5 mrt Rapportgesprekken 

Ma 15 t/m vr 19 mrt Week van de lentekriebels 

Wo 17 mrt 9.00-12.00 uur: open dag Alberdingk Thijm Scholen 

Vr 19 mrt Nieuwsbrief 10 uit 

 
Weer terug op school 

 
De eerste week terug op school stond in het teken 
van winters weer. De school was weer gevuld met 
kinderen maar ook met winterjassen, 

buitenspelen had heel wat voeten in de aarde. 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdagmiddag 12 februari verraste de 

feestelijke en winterse traktatie die de 
kinderen (en leerkrachten) zeer konden 
waarderen! 
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Ook op de Wilgetak werden koek en zopie 
warm ontvangen! 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rapportgesprekken 

Vandaag ontvangen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar. U moet er 
rekening mee houden dat deze rapporten minder volledig zullen zijn dan anders. Dat 
heeft te maken met het aantal beschikbare gegevens, zoals resultaten van toetsen. 

De rapportgesprekken vinden online plaats in de week ná de voorjaarsvakantie. Omdat we 
ouders niet op school verwachten voor deze gesprekken, laten we onze gebruikelijke 
logistiek, waarbij we de gesprekken van ouders met meerdere kinderen op school, achter 
elkaar inplannen, deze keer los. 

Op 1 maart ontvangt u de uitnodiging om u aan te melden voor het gesprek met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren). 

Open Dag woensdag 17 maart 2021 

 
Woensdagochtend 17 maart staat de jaarlijkse open dag van Alberdingk Thijm Scholen 
gepland. Vanwege de coronamaatregelen zal er dit keer een online programma 
beschikbaar komen. 
 
De ochtend is speciaal bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor 
hun kind. Ouders die al een kind op school hebben, zijn natuurlijk ook van harte welkom 
om aan de meeting deel te nemen. 
 
Heeft u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind? 
Dan zou het fijn zijn als u hen op de online open dag wijst. Zie voor meer informatie: 
https://www.atscholen.nl/berichten/17-maart-virtuele-open-dag 
 

Studiedagen  

  
Dit schooljaar staan er nog twee studiedagen voor het team op het programma, op 
donderdag 1 april en op maandag 14 juni. 
 
Donderdag 1 april is Witte Donderdag, vóór het paasweekeinde. Deze studiedag besteden 
wij aan de voorbereiding van het schoolplan 2021 2025. 
 
De laatste studiedag, op maandag 14 juni, vervalt. Op deze dag is er gewoon onderwijs 
en verwachten we de leerlingen op school. Dit heeft onder andere te maken met de 

https://www.atscholen.nl/berichten/17-maart-virtuele-open-dag
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uitgevallen lesdagen in de afgelopen twee schoolweken. Het kan zijn dat u op 14 juni al 
afspraken heeft gemaakt op basis van deze ingeplande studiedag. We vragen u contact 
met ons op te nemen (via administratie@dewilge.nl) wanneer deze niet meer te wijzigen 
zijn. We kunnen dan samen overleggen hoe we dit oplossen. 
 

Dag juf Laura, welkom juf Maxine 

Vandaag nam juf Laura 
afscheid van haar groep en 
van de school. We 
verwelkomen Maxine als 
nieuw teamlid van de Wilge.  

Zie voor meer informatie 
het bericht dat u woensdag 
17 februari heeft 
ontvangen. 

 

 

 

 

Week van de Lentekriebels: 15 t/m 19 maart 

 

 
 
Op 20 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid 
door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en  Maar hoe groeit een baby in de 
buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?   
 
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 thema. Ze krijgen hierdoor 
betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen 
waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar omgaan. 
 
Daarom doet de Wilge ieder jaar mee aan de Week van de Lentekriebels. Dit jaar van 15 tot 
en met 19 maart. Tijdens deze week geven onze leerkrachten lessen over relationele en 
seksuele vorming aan de hand van de methode  in je  De lessen zijn 
ingericht op het niveau van de kinderen. Leerlingen van de groepen 7 krijgen een folder 
mee over de pubertijd.   
 

mailto:administratie@dewilge.nl
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Heeft u vragen over deze Week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Op de 
website: www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en 
seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels. 
 

Aanpassing COVID-19 maatregelen 
 

Vóór de herstart van de school op 8 februari hebben we u uitgebreid bericht over de 
maatregelen. Fijn dat iedereen rekening probeert te houden met het dragen van een 
mondkapje op het plein en afstand houdt van elkaar.  
 
Op twee punten hebben we inmiddels een aanpassing gemaakt. Na de voorjaarsvakantie 
starten we de boeken uitleen weer op en zijn er ouders in de school om dit te begeleiden  
 
Ook zullen we incidenteel weer excursies per groep laten plaatsvinden, naar het 
Techspace en het Buitenhuis: https://www.atscholen.nl/waarom-kiezen-voor-een-
alberdingk-thijm-school. Dit zullen we zoveel mogelijk lopend doen of door gebruik te 
maken van de AT bus. 
 

 

 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/
https://www.atscholen.nl/waarom-kiezen-voor-een-alberdingk-thijm-school
https://www.atscholen.nl/waarom-kiezen-voor-een-alberdingk-thijm-school

