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     GOED BEZOCHTE A.L.V. GEHOUDEN OP  

          14 NOVEMBER JONGSTLEDEN 

De eerst A.L.V. van dit schooljaar is onlangs gehouden. De bijeenkomst is 
goed bezocht en er zijn veel ideeën besproken die de 
ouderbetrokkenheid en -activiteiten op school kunnen versterken. Er is 
zelfs actief gebrainstormd. Het bestuur gaat op basis van deze ideeën 2 of 
3 begrotingsvoorstellen maken voor het schooljaar 2020-2021. Ook is het 
jaarplan besproken, deze kun je ook vinden op onze 
websitepagina: https://www.jpsdewilgenhoek.nl/mr-ov.  
Op dinsdag 14 mei vindt de tweede ALV plaats. Je kunt dan stemmen 
over welke begroting met activiteiten in het volgende schooljaar 
uitgevoerd worden. Dus noteer de datum alvast in de agenda. 
 
 

          SINTVIERING               
De Sint is weer bijna in ons land en dat vinden 
wij altijd weer een gezellige tijd. Wij zijn al een 
aantal weken bezig met de voorbereidingen, 
mede door de fantastische inzet van een aantal 
van onze ouders.  
Hieronder een overzicht van wat er allemaal 
gaat gebeuren. 
 

 
Donderdag 28 november gaan we de schoen 
zetten.  
Vrijdagochtend 29 november gaan we kijken of  

de Sint op school is geweest. 

 
Donderdag 5 december gaan we de Sint verwelkomen op onze school. 
Eerst gezamenlijk in de hal, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.  
Na de opening is er gelegenheid voor de broertjes en zusjes om 
Sinterklaas een handje te geven. 
Na de opening gaat groep 1 t/m 4 een spelletjescircuit doen en groep 5 
t/m 8 gaan de surprises uitpakken.  
Wij zoeken nog  ouders die ons die ochtend willen helpen bij het 
spelletjescircuit.  
Geef je op bij Helma of Sonja. 
 
Groetjes van de Sintcommissie Helma (Madeliefjes) en Sonja (Bijenkorf) 

25 november 2019 

   AGENDA 

 

 Wo. 27 nov. 

Kennismaking nieuwe ouders 

 Do. 28 nov. 

Schoen zetten 

 Do. 28 nov. 

Oefenen kerstorkest 

 Vrij. 29 nov. 

groep 1, 2 en 3 naar 

Pietenschool Heerenlanden 

College 

 Vrij. 29 nov.  

Weeksluiting hal 

 Do. 5 dec. 

Sinterklaasfeest 

 Vrij. 6 dec. 

Repetitie kerstorkest 

 Ma. 9 dec.  

Weekopening 

 Ma. 9 dec. 

Hal en lokalen versieren 

 Ma. 9 t/m vrij. 13 dec. 

‘Save the children’ actie 

 Vrij. 13 dec.  

Foute kersttruien dag 

 Wo. 18 en do. 19 dec. 

Uitvoering kerstorkest 

 Do. 19 dec. 

Kerstviering 16.45-18.30 uur   
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                                           PIETENSCHOOL  
Groep 1, 2 en 3 mogen weer naar de Pietenschool, georganiseerd door het Heerenlanden College. 
Wij zijn door Sinterklaas en zijn Pieten uitgenodigd om op vrijdagmiddag 29 november van 12.30 uur tot 14.30 
uur te komen. Sinterklaas en zijn Pieten zijn ook aanwezig. 
De kinderen leren dan van de Pieten wat je allemaal moet kunnen om een echte Piet te zijn. Natuurlijk wordt dit 
door Sinterklaas beloond met een echt Pietendiploma. 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn op deze middag om 15:00 uur uit en kunnen dan gewoon op school 
opgehaald worden. 
                                             

                STUK KIPPENGAAS GEZOCHT  

                  VOOR VOGELVOERTAART 
Tijdens de laatste keuzecursus zijn er meerdere vogelvettaarten gemaakt en pinda-
zonnebloemslingers. De slingers hebben inmiddels een mooi plekje op het schoolplein 
en er staat een vettaart in de moestuin.  
 
 

 
 
We willen ook graag een vettaart op het schoolplein 
plaatsen op het insectenhotel. Hiervoor is echter een stuk kippengaas nodig. 
Mochten er ouders/verzorgers zijn die een stuk kippengaas over hebben:  
Je kunt het neerleggen in de tuinkamer naast de Stokstaartjes. 

                                       

 

                            DE SCHOOLTUIN SLAAPT  

            – TIJD VOOR EEN TERUGBLIK OP HET JAAR 2019 
Afgelopen donderdag is de (moes)tuinploeg bezig geweest met de laatste werkzaamheden aan de schooltuin. 
De dahlia’s zijn uit het boerentuintje, de zonnebloemen zijn geoogst uit het bloemenperk voor de school en 
losse planken zijn vervangen door steviger materiaal.  
Twee weken terug was de laatste moestuinles met de kinderen. Ze hebben veel gewassen gerooid en de bedden 
afgedekt met vlas. De composthoop is momenteel erg hoog!  
 
Als tuinploeg kijken we terug op een mooi tuinjaar.  
Alle nieuwe bakken en perken die we in 2018 aangelegd hebben in de moestuin zijn dit jaar beplant. 
De kinderen hebben kennisgemaakt met de volgende gewassen: Tomaten (hele rijke oogst), paprika’s (deden 
het helaas niet best), rode kool, spruiten, boerenkool, radijsjes (rijke oogst), broccoli, bloemkool (mislukt), sla 
(vaak doorgeschoten maar ook dan erg leerzaam), aardbeien, aalbessen, basilicum, peultjes, knoflook (rijke 
oogst), ui, peterselie, dille, salie, bieslook, munt, worteltjes, citroenmelisse, prei, courgette (mooie oogst) en 
pompoen (laat gezaaid, toch twee stuks geoogst).  
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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Ook is er meerdere keren gekookt met ingrediënten uit de moestuin.  
Met de keuzecursus is nog courgettesoep gemaakt met natuurlijk courgette, ui, knoflook en kruiden uit de 
moestuin.  
En….. we zijn nog steeds op zoek naar een vriezer voor in de tuinkamer. 

In 2019 hebben we een flinke uitbreiding gemaakt naar een bloemenperk voor de school. Dit stuk grond hebben 
we in bruikleen van de gemeente. Er zijn zeer veel zaadjes de grond in gegaan door vele kinderhanden, maar 
lang niet alles is opgekomen. Ondanks dit en de droogte zijn er zonnebloemen, zinnia’s, afrikaantjes en diverse 
kruidenbloemen opgekomen. Goed voor de insecten! En we hebben een paar keer vaasjes met bloemen kunnen 
vullen.  
 
Zelfs het schoolplein hebben we dit jaar kunnen vergroenen tijdens een superkeuzecursus in mei. 
Langs de randen zijn kleine perkjes verschenen, er zijn bakken getimmerd met de kinderen en rond het 
insectenhotel is een boerentuintje gegraven.  
Wat hebben we kunnen genieten van de zonnebloemen op het schoolplein. Zelfs nu staat er nog een ‘salie hot 
lips’ in bloei. 
 
Als tuinploeg vonden we het best spannend hoe de kinderen om zouden gaan met de planten, maar het gaat 
hartstikke goed. Natuurlijk wordt er hier en daar wat gerommeld en platgestampt, maar het meeste (over)leeft.  
 
Voor 2020 hebben we alweer allerlei plannen voor de invullen van de bakken en randjes.  
Wij kunnen niet wachten tot het voorjaar. 

Met vriendelijke groet, 

De tuinploeg 
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                                 WINTEROOGST 
Wil je deze winter gaan koken met de kinderen? In de tuinkamer hangen nog 
uien uit eigen tuin en er is veel knoflook beschikbaar. In de tuin zelf kun je (veel!) 
boerenkool en spruitjes oogsten en er staat prei, maar deze zijn wel nog erg 
klein. Ook staat er nu nog rucola en wat spinazie en je kunt knoflookblad knippen 
als smaakvol kruid.  
Er is in oktober rabarber aangeplant. Hopelijk hebben we dan in april-mei een 
mooie oogst voor heerlijke rabarberrecepten.  

      

 

 
 

                                                                          
                

 INFORMATIE OVER ONZE KERSTVIERING 2019. 
De laatste schoolweken van het jaar 2019 gaan bijna beginnen. 
Dat is altijd een fijne tijd met elkaar.  
De lokalen worden, samen met de kinderen (en ook hulpvaardige ouders) weer gezellig ingericht.  
Er worden liedjes gezongen, verhalen verteld en voorgelezen bij de kerstboom in de groepen. Heerlijk!! 
 
 
 
Wij willen u dan ook graag informeren wat er allemaal staat te gebeuren. 
 
Sinds twee jaar zitten we in dit gebouw, dat (zeker met de kerstviering) ons voor uitdagingen stelt. 
Dit jaar hebben wij het volgende bedacht, wij denken dat het erg fijn, gezellig en leuk gaat worden! 
De kerstviering zal plaatsvinden op donderdag 19 december vanaf 16.45 uur tot ongeveer 18.30 uur. 
De kinderen mogen eerst hun hapjes en drankjes naar het lokaal brengen. Daarna gaan alle kinderen (met hun 
stamgroepleerkrachten) naar buiten op het plein. Zij zullen daar de kerstviering beginnen met het zingen van 
een gezamenlijk lied voor alle ouders. 
Na dit lied gaan de kinderen naar hun stamgroep (voor hun kerstdiner). 
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/


 

 
5 

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. 

 
De ouders  kunnen naar het kerstcafé (een oude, vertrouwde traditie, waar we heel blij mee zijn). 
Een andere vertrouwde Wilgenhoektraditie is het Kerstorkest. Kinderen èn ouders zullen samen kerstliederen  
ten gehore brengen. 
 
Onze dramadocente Monique Sentjens is inmiddels gestart om met een groep kinderen (uit elke stamgroep) 
een toneelstukje te bedenken. Wij wilden dit jaar graag een toneelstukje doen en zijn  op de idee gekomen om 
dit toneelstukje 2 keer op de avond uit te voeren. 
 
Het schema van de viering:  

16.45 Hapjes naar binnen brengen 

16.55  Buiten verzamelen, samen met kinderen en ouders 
het lied ‘Bijna Kerstfeest’ van 123-ing zingen. 

17.00 In de groep starten met diner 

17.30 - 17.45 1e voorstelling voor de B, V, Z en K  

18.00 - 18.15 2e voorstelling voor de R,PP,ST en M 

18.30 Einde Kerstviering 

(De groepen zijn bewust zo gekozen, omdat de kinderen ook bij het maatjeslezen aan elkaar gekoppeld zijn). 
 
Om 18.30 uur zal de kerstviering afgelopen zijn en kunt u uw kind(eren) ophalen bij hun lokaal. 
 

                                     FOUTE KERST-TRUIENDAG 

                                                              
 
Wij doen dit jaar, als school, mee met de actie van ‘Save the Children’.  
Op vrijdag 13 december mogen de kinderen zijn of haar foute kersttrui aantrekken! 
 
Van 9 t/m 13 december zal er in de hal een doos staan, waar u een donatie voor dit goede doel zou kunnen in 
stoppen. We hopen op een goed gevulde box en een geslaagde “foute” dag! 
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Alles op een rijtje: 
 

Wanneer Wat 

28-11         8.30 tot 9.15 uur in de hal Repetitie Kerstorkest 

  6-12         8.30 tot 9.15 uur in de hal Repetitie Kerstorkest 

  9-12         8.30 uur Weekopening over de kerstviering 

  9-12         vanaf  19.00 uur  Hal en lokalen versieren 

  9 t/m 13-12 Meedoen actie Save the children 

13-12 Foute kersttruien dag 

18-12        8.15  tot 8.30 uur  Uitvoering kerstorkest in de hal 

19-12        8.15  tot 8.30 uur Uitvoering kerstorkest  in de hal 

19-12      16.45 tot 18.30 uur Kerstviering  

 

              

                                    

                                       KAARSRESTEN 
Donkere dagen liggen in  het verschiet, maar ook gezellige dagen. Lekker bij de haard/kacheltje aan  keuvelen 
met een kaarsje aan…. 
Deze kaarsjes worden niet allemaal tot het eind toe opgebrand. Bewaar de restantjes van de kaarsjes. Graag in 
verschillende kleuren (gele, rode, paarse, blauwe en/of groene), hoe meer kleur hoe beter. 
In het nieuwe jaar mag u deze in een doos deponeren die in de taartpunt komt te staan.  
Wij kunnen ze goed gebruiken voor een Keuzecursus of een Techniekles.   
Alvast onze dank!    

                                          LUIZEN

Op school zijn weer luizen geconstateerd. Wilt u uw kind(eren) nazien en wellicht direct actie 
ondernemen, zodat wij een plaag kunnen voorkomen. 
 

                                          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! 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/

