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KORT VERSLAG  

BIJEENKOMSTKLASSENOUDERS 

Op woensdagavond 17 april is er een bijeenkomst geweest met de 

klassenouders van alle groepen en metalle ouders van de 

Oudervereniging. 

Het doel van deze avond was om te bespreken of de 

Oudervereniginguitgebreid zou kunnen worden met de ouders die ook al 

een hele actieve rol in de school spelen, zoals de klassenouders.  

In bijna iedere groep vinden we momenteel twee klassenouders. Het 

wordt door de ouders prettig gevonden om met zijn tweeën klassenouder 

te zijn voor één groep. Er is afgesproken om 1 keer per kwartaal bij elkaar 

te komen en dat er een taakomschrijving wordt gemaakt van de 

klassenouders. Met name in de onderbouwgroepen is deze klassenouder 

van belang om nieuwe ouders te helpen om hun weg te vinden in de 

school en hen op het spoor te zetten op welke manier ouders hun 

bijdrage te kunnen leveren aan de school; m.n. voor de groep van hun 

kind, maar ook schoolbreed in werkgroepen.  

Er is ook aangegeen dat de aanmelding van ouders aan het begin van het 

schooljaar voor allerlei activiteiten/werkgroepen niet werkt. Veel ouders 

komen toch niet opdagen, weten niet meer dat zij zichhebben aangemeld 

etc. Ook deze betrokkenheid willen we veranderen, want wat is het toch 

leuk om mee te doen met verschillende activiteiten voor de kinderen!  

We willen allemaal graag dat ieder kind een fijne herinnering heeft aan 

zijn/haar schooltijd en dat je ook weet dat kinderen er trots op zijn dat 

hun papa of mama ook mee helpt op school om samen aan deze 

herinneringen te bouwen! Om die reden wordt er ook over nagedacht 

hoe we die betrokkenheid kunnen vergroten; want als iedere ouder 

zijn/haar steentje af en toe bijdraagt bij activiteiten in en om de school, 

dan is ons doel bereikt als Jenaplanschool.  

We hebben een nieuwe afspraak gemaakt op maandag 1 juli om 19:30uur 

met alle klassenouders en de Oudervereniging. We gaan dan afspreken of 

we de groep met klassenouders Oudervereniging gaan  

noemen of activiteitengroep.  

 

                          HUISVESTINGSBIJEENKOMST 

Dinsdag7 mei vindt er weer een huisvestingsbijeenkomst plaats voor de nieuwbouw. Janke en Saskia zijn hierbij 

aanwezig. Wij zullen in de volgende Wilgentenen daarover verslag doen. 

6 mei 2019 

AGENDA 

 

• Di. 7 mei  

Informatie avond voor  

8
ste

 jaars ouders i.v.m. 

8ste jaarskamp 

• Wo. 8 mei  

Herkeuring fiets gr. 7 

• Vrij 10 mei 

Praktisch verkeersexamen 

gr.7 

• Vrij. 10 mei  

Weeksluiting Rommelpot en 

Vlindervolk in de hal 

• Vrij. 10 mei 

Tweede bijeenkomst 

Denktank schoolkamp 

• Wo. 22 mei 

A.L.V. 

• Do. 23 mei 

Open Dag 

• Vrij. 24 mei  

Keuzecursus 

• Zat. 25 mei 

Glasstadmars 
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                                 ZOMERSCHOOL 

Ook dit schooljaar biedt het Samenwerkingsverband de mogelijkheid om kinderen aan te melden voor de 

zomerschool. De bijeenkomsten zijn in week 30 (ma. 22 juli t/m vrij. 26 juli) en week 31 (ma. 29 juli t/m  

vrij. 2 augustus) op de Hobbitstee in Leerdam. Kinderen die het nieuwe schooljaar naar groep 5 ,6 , 7 of 8 gaan, 

kunnen worden aangemeld. Ouders moeten een oudertoestemmingsverklaring  ondertekenen.  

De school zorgt voor de schoolgegevens. Het Samenwerkingsverband beoordeelt of uw kind kan worden 

geplaatst.  

Aanmeldingen z.s.m. via internbegeleider (Marie-Elise,Vlindervolk). Wie het eerst komt, wie het eerst maalt… 
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                       INVULLING CLUSTERDIRECTIE LEERDAM 

Voor de meivakantie heeft de Clusterdirectie aangegeven dat Jan Donga, medeclusterdirecteur langdurig is 

uitgevallen. 

Voor het Kristal/JPS de Wilgenhoek betekent dit dat Janke, naast de verantwoordelijkheid voor de Wilgenhoek, 

back-up is voor de Sterrenkijker in Leerdam. Dat betekent dat zij wekelijks daar een aantal momenten aanwezig 

zal zijn. Daarom is vanaf deze week Marie- Elise een extra dag (op) vrijdag aangesteld om ook directietaken uit 

te voeren in de school. 

Op 18 april jl. is een vacature voor 3 nieuwe clusterdirecteuren uitgegaan en is de procedure gestart om het 

Cluster weer voldoende op sterkte te krijgen na de zomervakantie.  

Deze vacatures is door het vertrek van Robin Bieren en Janke Wagenaar aan het  eind van dit schooljaar 

ontstaan. 

Er is gebleken dat er voor het Cluster Leerdam meer directieformatie nodig zal zijn. De formatie voor het Cluster 

is nu 2,7 fte en dat wordt 3,4 fte. De sluitingsdatum voor interne- en externe sollicitanten is dinsdag  

14 mei. U wordt op de hoogte gebracht  van de ontwikkelingen. 

 

                                            OPEN DAG 

Donderdag 23 mei is er weer gelegenheid voor nieuwe ouders om onze school te bezoeken. Kinderen van de 

bovenbouw verzorgen een rondleiding door de school en vertellen hoe het Jenaplanonderwijs in de dagelijkse 

praktijk eruit ziet. De Open Ochtend begint om 9:00 uur. Het is fijn wanneer ouders zich van te voren 

aanmelden. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in het Kindcentrum waar onze school deel 

van uitmaakt. 

          INFORMATIE OVER SCHOOLKAMP SEPTEMBER 2019 

De eerste bijeenkomst van de Denktank voor het schoolkamp in september heeft plaatsgevonden. 

Vrijdag 10 mei (9:30 uur) vindt in de teamkamer de tweede bijeenkomst plaats. 

 

Wij zijn op zoek naar een schoolkampouder die beschikt over een grote auto of busje, waarmee we materialen 

kunnen vervoeren. Wie kan dit voor ons regelen? 

 

De informatie avond voor alle schoolkampouders is op woensdag 18 september om 19.30 uur. 

In de jaarkalender staat vermeld dat er donderdag 13 juni een informatie moment is voor ouders van kinderen 

die voor het eerst mee gaan op kamp. Deze wordt verplaatst naar dinsdag 18 juni om 14:45 uur(lokaal 

Vlindervolk). 

 

                             SCHOOLFRUIT 

Met ingang van deze week (6 mei) wordt er geen schoolfruit meer geleverd. Kinderen 

moeten vanaf deze week zelf weer fruit mee naar school nemen. 
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                                     WEEKSLUITING 

Vrijdag 10 mei verzorgen de stamgroepen Rommelpot en Vlindervolk de weeksluiting in de hal. 

Aanvang: 13:45 uur 

 

                                             GROEP 8 

Dinsdag 16 en woensdag 17 april hebben onze 8
e
 jaars de Eindtoets (IEP) gemaakt en werden deze dagen 

traditioneel smaakvol afgesloten met heerlijke patat met kroket/frikandel (met dank aan de Oudervereniging!). 

 

                                    8STE JAARSKAMP 

De voorbereidingen voor het 8
ste

 jaarskamp op Ameland zijn in volle gang.Het 8
ste

 jaarskamp is van woensdag  

15 t/m vrijdag 17 mei.  

Dinsdag 7 mei is de informatie avond voor 8
e
 jaars ouders. 

 

                  KEUZECURSUS IN DE MOESTUIN 

Vrijdag (voor de meivakantie) zijn de kinderen druk bezig geweest 

in de moestuinmet zaaien, wieden en water geven. 

 

Er is een nieuwe kruidenbak en een compostbak  

getimmerd.Allemaal van oude pallets; een mooielowbudget-

oplossing 

 

 

Ook de geverfde stenen hebben al een mooie plek. 

 

 

 

De keramiektoren, die in een andere workshop is gemaakt, krijgt ook een mooi plekje in deze tuin.  

 

                              SGOOLFOTOGRAAF 

Dinsdag 7 mei aanstaande ontvangt uw kind(eren) de inlogkaart(en) waarmee u via de website toegang krijgt  

tot  de schoolfotos die gemaakt zijn door de 'Sgoolfotograaf''. 
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                                    PAASVIERING 

Donderdag 18 april hebben we met de hele school Pasen gevierd. Wat een feest!  

Monique, geeft op donderdag drama, had met een groepje kinderen een prachtig toneelstuk ingestudeerd. 

We zagen hoe een van de kippen op een boerderij uitgelachen werd, omdat ze geen normale eieren legde. De 

koning vond ze juist bijzonder en daarom mocht de kip in zijn paleis komen wonen.  

De kinderen straalden op het podium, knap gedaan!  

De leerkrachten speelden daarna ei-tikkie-ei op het podium zodat iedereen kon zien hoe het ook alweer moest. 

Chantal was de winnaar en mocht door naar de finale. 

Daarna hebben alle stamgroepen lekker ontbeten. Iedereen had iets lekkers meegebracht en er werd heerlijk 

gesmuld. Na het eten nog even buitenspelen, en toen… Eieren zoeken! Groep 8 had alle eieren goed verstopt in 

het Molenpark. Sommige eieren een beetje te goed, een paar kinderen hebben hun ei niet kunnen vinden en 

het Gouden Ei van de Keiers is ook spoorloos. Gelukkig kreeg iedereen wel een lekker chocolade-eitje en wat te 

drinken. 

’s Middags was het tijd voor ei-tikkie-ei, eerst in de stamgroepen, en daarna streden de finalisten om de 

wisselbeker. Wat was het spannend! Niet alleen wie er zou winnen, maar ook om in de finale te staan.  

 

 

 

 
Uiteindelijk won Ruben uit de Rommelpot, gefeliciteerd! 

 

Na dit mooie feest begon om half drie de vakantie. We hopen 

dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en uitgerust weer 

begonnen is. 

 

Namens het team, 

Liza Bosman 
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                             UITNODIGING A.L.V.
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                                       GLASSTADMARS 

Beste kinderen en ouders, 

Onze school doet op zaterdag 25 mei 2019 weer mee met de Glasstadmars. 

Loop je ook mee? 

 

We willen dit jaar 3 afstanden lopen, namelijk; de route van 3½ km, 6 km en van 10 km. We verzamelen allemaal 

om 12:30 uur bij Sportpark Leerdam Sport ’55 (Q. de Palmelaan). Om 13:00 uur is de start en lopen we 

gezamenlijk het defilé door de stad. Hierna splitsen de routes zich. 

We verwachten dat elk deelnemend kind wordt begeleid door een volwassene. Dat kan je eigen vader of 

moeder zijn, maar dat mag ook de ouder van een klasgenoot zijn. Dit moet je zelf regelen. 

Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan deelname. De Oudervereniging zal de kosten voor alle deelnemers 

van de Wilgenhoek (kinderen en ouders) betalen vanuit de ouderbijdrage. 

Heb je er al zin in? Geef je dan op via de mail irisvanwijk@telfortglasvezel.nl, een bericht naar 06-43167638 of 

stop een briefje in de brievenbus van de Oudervereniging (groene brievenbus binnen bij de uitgang van de 

school). Wij willen graag weten welke afstand en met hoeveel kinderen (naam + stamgroep) en hoeveel 

volwassenen je meeloopt. Opgeven kantot woensdag  22 mei. 

 

De kinderen krijgen een shirt van school. Aan de ouders/begeleiding vragen wij om een wit shirt te dragen! 

Groeten van de Glasstadmars werkgroep. 

 

  

 

 

 

 

                                  VERJAARDAGEN 

Jarigen in de maand mei: 

Sky,  Joep, Taha, Demi, Roan, Felix, Tijn,Dave, Ilias, Mandy, Florine, Zora en Noan. 

 

Een fijne verjaardag allemaal! 
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                                            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! 

                        INGEZONDEN STUK: SAMENDOEN 

Doe mee met de Talententuin workshops in mei! 

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

Leerdam! Op dinsdag 14 en 21 mei kan er worden gebadmintond. Op 

deze twee middagen krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 6 les van een 

hele goede badmintonner.  

 

Toch liever sporten waarbij je zit op een stoel? Op woensdag 22 en 29 

mei kan iedereen uit groep 5 t/m 8 leren schaken. Schaken is een 

strategische denksport. Dit komt omdat de spelers veel 

speelmogelijkheden hebben. Om echt te leren schaken moet je natuurlijk 

eerst weten hoe alles werkt en dat wordt in twee lessen uitgelegd!  

 

De kinderen uit groep 3-4 kunnen ook nog komen pixelen. Pixelen 

is mozaïeken met kleine plastic dopjes die je op pinnetjes duwt. 

Deze plastic dopjes zijn er in allerlei kleuren. Met pixelen kun je 

onder andere een sleutelhanger maken en wie weet gaan we dat 

ook wel doen op vrijdag 31 mei! 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/badminton-

groep-3-t-m-6/ of https://samendoen.expert/activiteit/2x-schaken-groep-5-t-m-8/ of 

https://samendoen.expert/activiteit/pixelen-groep-3-4/. 

Tot in mei! 

Sport- en cultuurcoaches SamenDoen 

Deze ‘links’ staan ook apart in de mail vermeld. 

 


