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                HOERA WEER HELEMAAL OPEN! 

Ook deze stap was weer even wennen. 
Het is fijn om iedereen weer te zien en het lesprogramma weer ‘gewoon’ 
op te pakken. Het leek even alsof we weer starten na een lange 
zomervakantie wat groepsdynamiek betreft. Opnieuw de regels en 
afspraken doornemen. Maar bovendien weer een hoop gezelligheid. We 
werken samen, spelen samen (dan wel per stamgroep), zitten weer 
samen in de kring. En dat is zoals het weer hoort.  
Het thuiswerken is verschillend ervaren. Zo zijn er ouders die het fijn 
vonden om hun kinderen thuis onderwijs te geven en anderen zijn blij dat 
ze weer op school zijn en de rollen gescheiden zijn (thuis ben je mama en 
papa of verzorger en geen juf of meester). Terugkijkend is het een 
bijzondere tijd geweest. Hoe de kinderen de lesstof weer oppakken, 
zullen we moeten gaan ondervinden, dat is ook echt kindafhankelijk. 
Mochten er echt opvallende zaken zijn, dan kun je er echt op vertrouwen 
dat de stamgroepleerkracht contact met je opneemt. Mocht je vragen 
hebben, dan kun je altijd via Teams een afspraak inplannen.  
 
Ondertussen is de logopedie en de fysiotherapie op school weer 
begonnen. Ook Duckstad is weer gestart.  
 

Ziek en snotterig? 
Dan moet je helaas thuis blijven. Zie hiervoor de richtlijnen: 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Verkouden-en-naar-school 

 

                               DE WILGENHOEK MAG UITBEREIDEN! 

Donderdag was de raadsvergadering van de gemeente Vijfheerenlanden en is de aanvraag voor uitbreiding 
goedgekeurd. Dat is goed nieuws. We gaan dus volgend schooljaar met twee groepen naar de Islamitische 
gemeenschap ‘De Brug’ op de tweede etage! Uiteraard was ik (Gina Mimpen, directie) ook al bezig met een 
aannemer. De planning krijg ik binnenkort en hopen we zo snel mogelijk te kunnen gaan starten.  
Er zal binnen de Wilgenhoek een doorgang gemaakt gaan worden naar de Islamitische gemeenschap. We huren 
daar twee lokalen op de tweede verdieping inclusief toiletten. Het meest voor de hand liggend is dat daar de 
twee bovenbouwgroepen (Rommelpot en de Zevensprong) naartoe  gaan. We zullen alert moeten blijven dat 
we ons als 1 gemeenschap blijven voelen.  
Het alternatief was dat we moesten gaan uitbreiden naar leegstand op een andere school. Ik ben blij dat de 
gemeente in deze hierin met ons mee heeft gedacht en we mogen verbouwen.  

 
 
 
 

15 juni 2020 

   AGENDA 

 

• Ma. 6 juli 

Verslagen mee 

• Do. 9 juli 

Wendag  

• Vrij. 10 juli  

Eindfeest (alleen kinderen) 

• Di. 14 juli 

Musical groep 8 

• Vrij. 17 juli 

Alle kinderen vrij  

vanaf 12:00 uur  

• Ma. 20 juli t/m vrij. 28-08 

Zomervakantie 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Verkouden-en-naar-school
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            ARCHITECT GEVONDEN VOOR DE NIEUWBOUW BROEKGRAAF 

Ook goed nieuws is dat er een architect is gevonden voor de nieuwbouw in de Broekgraaf; ‘Roosros 
architecten’. Zij zullen samen met de werkgroep (bestaande uit alle gebruikers) het plan van eisen gaan 
concretiseren. Hierin zal ik de klankbordgroep ‘Broekgraaf’ (bestaande uit ouders van de Wilgenhoek) in 
meenemen. Fijn dat ook dit proces door blijft gaan.  

                                               

                                                  DATA KALENDER 

In verband met de corona zijn er in de kalender enkele verschuivingen. 
De weekopeningen en de weeksluitingen gaan tot einde van dit schooljaar niet meer door. 
Ook de keuzecursus gaat niet door. 

De verslagen van de kinderen gaan mee op maandag 6 juli. 
Vanaf dindag 7 juli worden er gesprekken ingepland met ouders/verzorgers waarvan er bijzonderheden zijn met 
hun kind(eren). Hoe wij dit gaan vormgeven is nog niet helemaal duidelijk. U wordt hierover te zijner tijd over 
geinformeerd. 
 
Donderdag 9 juli is het wendag voor de kinderen. De kinderen zitten tot de kleine pauze in de groep waar ze 
volgend schooljaar komen te zitten.  
Groep 8 komt gewoon op school i.v.m. oefenen voor de musical. 
 
Vrijdag 10 juli is er een eindfeest met alle kinderen en het team (helaas zonder ouders). 
 
Dinsdag 14 juli is de eindmusical van groep 8 (ouders groep 8 zijn hierover geinformeerd dat het in een andere 
vorm gaat plaatsvinden). 
 
Vrijdag 17 juli zijn de kinderen om 12:00 uur uit en is het zomervakantie! 

               DE BIJENKORF – 12 JUNI  

De ‘Duckstad kinderen’  hebben in de coronatijd hard 
gewerkt aan het ontwerpen van een bordspel. Dit 
hebben zij donderdag 11 juni jl. aan elkaar 
gepresenteerd.  
De kinderen in de groep hebben inmiddels de spellen 
met elkaar gespeeld. 
Wat een creativiteit en gezelligheid!  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                            PINGUINPOOL  

Terug naar school 
 
Ik vond het thuis stom maar op school niet. 
Ik vind het fijn om weer met zijn allen te zijn. 
Ik vond huiswerk maken niet leuk maar op school wel. 
We hebben buiten gespeeld. 
Wij kunnen weer met onze vrienden spelen. 
Ik vind het leuk om met mijn vriend te zijn. 
Ik vind het leuk om weer naar school te gaan. 
Wij gaan wel naar school maar niet gymmen. 
Maar dan gaan we wel het zelf de doen. 
Zain  

 
Weer naar school 
 
We hebben buiten gespeeld. 
En je ziet je vrienden weer. 
En ik vond het thuis niet leuk. 
We maken een muurkrant over dieren. 
En we gaan volgende week in een andere rekenboek werken. 
En ik vind het weer leuk om naar school te gaan. 
We hebben een twintigwoorden dictee gemaakt. 
We gaan knutselen. We hebben geschreven.  
Quinn en Sky. 
  
                            

 

                         NIEUWS VANUIT DE OUDERVERENIGING 

 

                                PLANNEN VAN DE OUDERVERENIGING 

Het jaarplan voor 2020-2021 van de Oudervereniging is bijna klaar.  
In het jaarplan blikken we enerzijds terug op de stappen die er gemaakt zijn op het gebied van 
ouderbetrokkenheid. Anderzijds kijken we juist naar de toekomst: hoe zullen we omgaan met de hoogte van de 
ouderbijdrage; waar gaan we de spaarpot aan uitgeven? Hoe kunnen we een geschikt cadeau realiseren voor de 
school die in september 40 jaar bestaat, wat ook mee kan naar de nieuwe locatie? Wij verwachten eind juni het 
plan te kunnen rondmailen naar iedereen. Wij hopen dat jullie er net zo enthousiast van worden als wij. 

 

 

             

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                BIJDRAGE AAN GROENER SCHOOLPLEIN HUIDIGE LOCATIE 

De inning van het lidmaatschapsgeld is al een tijdje gaande. Ben je er door omstandigheden nog niet aan 

toegekomen om het lidmaatschapsgeld over te maken? Doe het dan graag alsnog.  

 

Het is ons voornemen om het geld dat dit schooljaar eventueel overblijft te doneren 

aan de verdere vergroening van het huidige schoolplein. 

De school is met behulp van ouders aan het kijken naar 

de haalbaarheid van een levende wilgentunnel en een 

groene speelheuvel in combinatie met 

subsidiemogelijkheden.  

 

De bijdrage van de Oudervereniging kan net dat verschil maken om één en ander mogelijk te maken. 

                                             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!                        

                       

 

                          NIEUWS VAN DE GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN 

                                           

                                                   ENQUÊTE SPEELRUIMTE 

Samen iets ondernemen is de grootste succesfactor van spelen en sporten buiten … en van goed beleid! De 
gebruikers van speel-, sport- en ontmoetingsruimte weten het meeste over waar de beste plek is of kan zijn. We 
willen daarom alle kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers en andere betrokken inwoners vragen om mee 
te denken. Hoe kinderen, jongeren en andere inwoners gebruik willen maken van de openbare ruimte om te 
spelen en sporten bepaald hoe ons beleid eruit komt te zien.  

In de gemeente willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoefte om te spelen en sporten. Waar 
hebben kinderen en jongeren behoefte aan? Wat trekt hun naar een plek toe? Wat kan ervoor zorgen dat zij er 
meer tijd doorbrengen en het er meer naar hun zin hebben? Hoe kan er ruimte gemaakt worden voor eigen 
initiatieven? Waar wonen veel kinderen en jongeren? De antwoorden op deze vragen kan het beleid heel 
concreet maken zodat we weten hoe we speel- en sportplekken moeten gaan inrichten. We maken voorstellen 
voor iedere speel- en sportplek in de gemeente voor de toekomst.   
We hopen dat je ons wilt helpen door onze enquête in te vullen! Het is makkelijk, anoniem en kost niet veel tijd. 
Bovendien is het leuk want je kunt tekenen op een kaart.  
Klik op deze link (https://app.maptionnaire.com/nl/8563/)  
 
 
Dank je wel! 
Gemeente Vijfheerenlanden en OBB Speelruimtespecialist 
 
(bovenstaande link hebben wij in de mail van de aankondiging van deze Wilgentenen gezet). 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
https://app.maptionnaire.com/nl/8563/

