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         HUISVESTINGONTWIKKELINGEN 
Vlak voor de voorjaarsvakantie is een korte bijeenkomst geweest over de 
nieuwbouw in Broekgraaf.  
Een aantal zaken zijn besproken, nl. welke ruimten in het gebouw 
eventueel gedeeld kunnen worden, het belang van een gymzaal in het 
gebouw.   
Over het delen van ruimten zullen we met elkaar goed na moeten 
denken. Ook worden er nieuwe prognoses aangeleverd door de scholen, 
omdat op grond daarvan het aantal vierkante meters worden berekend 
waarop de scholen recht hebben. Er wordt gekeken naar extra ruimten 
die door beide scholen  en de opvang gebruikt kunnen worden bij groei 
die niet meteen is voorzien.  Eventuele partners waar de scholen en de 
opvang mee samen werken kunnen ook mee genomen worden in de 
plannen.  
Aanstaande woensdag zullen Saskia en Janke samen afspreken wanneer 
de werkgroep huisvesting van de school bij elkaar gaat komen.  
Op dinsdag  12 maart is er weer een bijeenkomst waar Saskia en Janke 
naar toe zullen gaan. Er is door de besturen een inhoudelijke adviseur 
aangewezen om het traject te begeleiden. De verwachting is dat daarmee 
binnenkort de eerste gesprekken zullen worden gevoerd.   

 

                        THEMA GLAS 
Zoals gisteren in de ouderbrief is 
vermeld, werken we de komende  
drie weken aan het thema Glas. 
Op maandag 4 maart was er een 
opname van het programma: ‘Tussen 
Glaskunst en Kitch’ in onze 
weekopening. 
De komende weken zullen we alles 
leren over ons erfgoed. Wij gaan op 
excursie gaan en gaan de 
gastsprekers in de school verwelkomen.  
Ook de peuters uit het Kristal doen mee aan dit thema. 
Op vrijdag 22 maart is de afsluiting voor het project; ouders en 
belangstellenden ontvangen daarvoor nog een speciale uitnodiging. 

5 maart 2019 

   AGENDA 

 

 Wo. 6 mrt.  

Schoolvoetbal  (Leerdam 

Sport) 

 Vrij. 8 mrt. 

Weeksluiting 

 Di. 12 mrt. 

Huisvestingsoverleg met 

Laride, gemeente, besturen 

over Broekgraaf 

 Di. 12 mrt.  

Klussengroep klust in school 

vanaf 19:30 uur 

 Wo. 13 mrt. 

Kinderraad 

 Wo. 13 mrt. 

Schoolvoetbal (LRC) 

 Vrij. 15 mrt. 

Staking 

 Za. 16 mrt. 

Klussengroep 

zaterdagochtend vanaf 

9:00 uur 

 Di. 19 mrt. 

Overleg Janke met 

bestuurder en 

medewerker huisvesting 

over Nieuwbouw 

Broekgraaf 

 

 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/


 

 
2 

De Wilgentenen is een tweewekelijkse uitgave van Het Kristal - Jenaplanschool De Wilgenhoek. 
Adres: Tiendweg 11A, 4142 EG Leerdam  www.jpsdewilgenhoek.nl. 
Content voor de nieuwsbrief kunt u aanleveren aan dvansanten@o2a5.nl. 

                     REMINDER  

Vrijdag 15 maart is er een landelijke staking van de leerkrachten. 
De kinderen hebben deze dag  geen school en worden ook niet 
opgevangen door ons.  Alle teamleden doen mee aan deze staking. 
Mocht u een opvangvraag hebben, dan kunt u terecht bij de SKCN 
voor een incidentele dag opvang bij de BSO of een dag extra 
opvang. 

                GYMLESSEN BOVENBOUW  

Vanaf deze week zal Nick van Gameren, gymdocent en 
combinatiefunctionaris Sport aanwezig zijn bij de gymlessen van de 
bovenbouw. Deze week komt hij observeren en vanaf week 12 zal 
hij op de donderdagen de gymlessen gaan verzorgen voor de 
Zevensprong en Rommelpot.  
 

             SPELEN OP HET SCHOOLPLEIN 
Momenteel is het team, de Kinderraad en ook de MR bezig met een plan 
om het spelen tijdens de lunchpauze te verbeteren voor de kinderen. 
Door de groei van het aantal leerlingen van de school is er ook een 
keerzijde; nl.  de ruimte om te spelen op het plein. Met 190 kinderen 
wordt het te vol. 
Daarom zijn we met elkaar een oplossing aan het bedenken, waarbij we 
recht willen doen aan de bewegingsruimte voor de kinderen. Ook de 
pleinouders worden hierin betrokken. 
In de volgende Wilgentenen zullen we iedereen weer op de hoogte 

stellen van de ontwikkelingen.  

 

                 SCHOOLVOETBALTOERNOOI 
De teams zijn bekend. Er hebben al trainingspartijtjes plaatsgevonden. 
“Onze” kinderen doen ook weer mee aan het traditionele  
schoolvoetbal toernooi van Jeugd Actief Leerdam 
 

Op de volgende woensdagen wordt er gestreden: 
  6 mrt. jongens gr 7-8 Leerdam Sport Gras 13:00 uur 
13 mrt. meisjes gr 5-6 LRC Gras 13:00 uur 
13 mrt. meisjes gr 7-8 LRC Kunstgras* 13:00 uur 
 * Let op: op kunstgras mogen geen grasvoetbalschoen 
20 mrt. jongens gr 5-6 Leerdam Sport Gras 13:00 uur 
27 mrt. Reserve dag  
  3 apr. Reserve   

                                          Vrijdag 12 apr is de Finale bij LRC. 
Succes deelnemers en coaches, maak er leuke en sportieve wedstrijden van! 
Oproep aan ouders/familie: Kom massaal kijken en moedig onze spelers/speelsters aan!! 

   VERVOLG  

      AGENDA  

 

 Wo. 20 mrt. 

Collega's Jenanet op 

bezoek op onze school 

 Wo. 20 mrt. 

Schoolvoetbal (Leerdam 

Sport) 

 Vrij. 22 mrt.  

Afsluiting Thema ‘Glas’ 

 Vrij. 29 mrt. 

Extra MR vergadering 

om 15:00 uur 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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            MOESTUINLESSEN STARTEN WEER 
Vanaf de eerste week van maart starten die moestuinlessen weer! 
Op donderdagmiddag van 13:00 uur tot 14:15 uur gaan ouders met een groep 
kinderen de tuin in om te werken. Dit seizoen wordt er weer volop groente gezaaid, 
gaan we starten met een theetuin (we planten meerdere soorten kruiden waar thee 
van gezet kan worden) en breiden we de (keuken)kruidentuin verder uit. De kinderen 
leren hoe ze moeten zaaien, wieden, water geven, spitten, compost maken en de 
planten leiden en snoeien. Natuurlijk proeven we ook van alles in de zomermaanden. 
Lijkt het je leuk om zo nu en dan te helpen in de moestuin? Geef dit dan aan bij Janke. 
Het team is heel flexibel: een keer per maand of losse keren wanneer het uitkomt is al 
prima. Moestuinervaring is niet nodig, liefde voor plantjes wel. 

 

                 SPECIALE DANK AAN…… 
In 2018 is de moestuin gestart. En wat hebben we een mooie start kunnen maken met de 
hulp van vele partijen. Graag willen we nog twee partijen even uitlichten: 
 
Tuincentrum Sterk in Arkel heeft een aantal mooie fruitstruiken en 
groenteplanten gedoneerd. We hopen dat de aangeplante kruisbes- en 
aalbesstruiken veel fruit gaan opbrengen.  
          
                    Fruitteler Joost de Jong uit Leerbroek heeft deze winter  
                    een mooie gerooide appelboom ter beschikking gesteld.  

                                                         De Delbareboom heeft een mooi plekje gekregen bij het hek. 

  

BLOEMENWEIDE BIJ INGANG SCHOOL EN 

SCHOOLPLEIN 
De moestuinploeg heeft nog meer plannen. Het perk voor bij de school, voor het 
peuterplein blonk uit in treurigheid. Na overleg met de gemeente is dit grote perk in 
bruikleen gegeven aan de school. De slechte beplanting is verwijderd, de grond wordt voor 
ons losgemaakt en samen met de kinderen gaan we er een mooie bloemenweide van 
maken. Hopelijk lukt het ook om er een aantal ‘Halloweenpompoenen’ te laten groeien. 
Op het schoolplein kijken we naar wat haalbaar is. Het zou natuurlijk leuk zijn als de 
kinderen kunnen spelen tussen bloemen en groeiend fruit en groente. Op de randen van 
het schoolplein gaan we aan de slag met zonnebloemen, mais, sperziebonen, lathyrus en 
hopelijk een druivenplant. 
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             OP ZOEK NAAR MOESTUINMATERIAAL 
We hebben al heel van donaties ontvangen van ouders. Hiervoor heel 
hartelijk dank. 
Alle zaadjes, kweekkasjes, insectenhuisjes en potjes worden goed gebruikt.  
Momenteel zijn we nog gericht op zoek naar het volgende: 

- Uitgebloeide voorjaarsbollen. 

- Gereedschap (schepjes, snoeischaren, maar ook een 

hamer, zaag en spijkers; van oude pallets timmeren we van alles). 

- Oude regenlaarsjes (zie foto). 

- Tuingrond/potgrond. 

  

                              VERJAARDAGEN  

In de maand maart zijn jarig: 

Xander, Féline, Nazmiye, Troy, Bowe, Casper, D’lana, Nayero, Fedor, Coco, Nikki, 

Franka, Haice, Yusuf, Eva, Christina, Daphne, Bas, Rens, Esmée en Jeffrey   

 

  

Een fijne verjaardag allemaal! 

 

                                             WIJZIGINGEN 

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 
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INGEZONDEN STUK: 

Doe mee met de Talententuin workshops in maart! 

Na de voorjaarsvakantie is er weer van alles te doen en te beleven in 

Leerdam! Op 4 en 11 maart is de CARNAVAL-FEESTWINKEL 

geopend. Met stof, karton, plastic en andere materialen maken de 

kinderen uit groep 4, 5 en 6 met de naai- of nietmachine een super 

carnavalspak.  

 

Kinderen met minimaal zwemdiploma A en B kunnen ook meedoen met 

de zwemclinic op 5 en 12 maart. Ze maken dan kennis met 

survivalzwemmen en ze duiken dieper in de borstcrawl en rugcrawl. / 

 

Toch meer van de dans? Op 8 en 15 maart kunnen de kinderen uit groep 7-8 komen breakdancen. Bij breakdance 

draait het om een eigen stijl, originaliteit en bovenal expressie.  

 

De afwisseling tussen de staande pasjes en de acrobatische houdingen geeft een wisselend programma. Voor 

iedereen uit groep 5-6, die graag met verf, crêpe papier, water, stempels, stiften en letters aan de slag gaat, is er de 

kans om je eigen stoere poëzieposter te maken. Dat wordt een vrolijke boel met mooie kleuren en bijzondere 

woorden!  

 

Voor al deze gratis workshops is het wel noodzakelijk om aan te melden, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Inschrijven kan via de volgende links https://samendoen.expert/activiteit/maak-je-eigen-carnavalskostuum-groep-

4-5-6/ of https://samendoen.expert/activiteit/zwemclinic-minimaal-zwemdiploma-a-en-b/ of 

https://samendoen.expert/activiteit/breakdance-groep-7-8/ of https://samendoen.expert/activiteit/maak-je-eigen-

poezie-poster-groep-5-6/. 

Tot in maart! 

Sport- en cultuurcoaches SamenDoen 
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