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                          VAN DE DIRECTIE  

Alweer bijna meivakantie!  
Wat gaat dit snel. Dit schooljaar vliegt voorbij.  
Afgelopen periode is een beetje rommeliger geweest doordat we toch 
nog enkele groepen naar huis hebben moeten sturen ivm corona. 
Gelukkig is dat nu voorbij. Hopen dat we het zo houden. We worden er 
allemaal blij van als de kinderen gewoon naar school kunnen gaan.  
 
Vanuit de overheid krijgt elke school vanuit het plan ‘nationaal 
programma onderwijs’ een bedrag om de leerachterstanden (zowel 
cognitief als op sociale emotionele basis) aan te pakken. Hoewel wij wat 
moeite hebben met de term ‘achterstanden’, willen wij graag dit bedrag 
op een goede manier besteden. Hiervoor moeten we een plan van 
aanpak maken, waarin we onze resultaten analyseren. Vervolgens komt 
er een menukaart vanuit de onderwijsinspectie waar een school uit kan 
kiezen. De keuze zal samen met het team gemaakt worden. De MR zal op 
het plan moeten instemmen. We krijgen geld voor 2 jaar.  
 
We wensen julliealvast een hele fijne meivakantie toe! Hopelijk met veel 
zon. Geniet ervan.  
 

                              KONINGSPELEN 
Aanstaande vrijdag is er Koningspelen. Iedereen mag in het oranje (of 
een beetje oranje) naar school komen! 
Wij gaan er een gezellige dag van maken! 

  

OPROEP: INSCHRIJVEN BROERTJES EN ZUSJES 

De groei zet onverminderd hard door en wij willen op een goede manier 
deze groei begeleiden. Willen jullie er aan denken om broertjes en zusjes aan te melden op onze school? 
Het inschrijfformulier is te downloaden via de website (https://www.jpsdewilgenhoek.nl/jaardocumenten of op 
te vragen bij Delphine (administratie) via dvansanten@o2a5.nl. De formulieren kunnen (ingevuld en voorzien 
van handtekeningen) retour gezonden worden aan Delphine.  
Alvast bedankt. 
We hebben nog wel inloopmomenten voor nieuwe ouders, die onze school nog niet kennen. Dit kan nu alleen 
op afspraak via Gina (directie) gmimpen@o2a5.nl. I.v.m. Corona kunnen we helaas niet meer de hele school (in 
aktie) laten zien, maar wordt er in de taartpunt een presentatie gegeven over de werkwijze van onze school.  

                                                    

 

 

20 april 2021 

   AGENDA 

 

• Di. 20 t/m do. 22 apr. 

Ieptoets gr. 8 

• Do. 22 apr. 

Streetwise ANWB 

• Vrij. 23 apr. 

Koningspelen 

• Ma. 26 apr. t/m vrij. 7 mei 

Meivakantie 

• Do.13 mei 

Hemelvaart 

Alle kinderen vrij 

• Vrij. 14 mei 

Alle kinderen vrij 

• Ma. 24 mei 

Tweede Pinksterdag 

Alle kinderen vrij 

• Wo. 26 mei 

Kennismaking nieuwe ouders 

(op afspraak) 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
https://www.jpsdewilgenhoek.nl/jaardocumenten
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                                               IEPTOETS 
Op dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april hebben de leerlingen van groep 8 de Ieptoets (eindtoets)! 
Succes allemaal! 
Traditiegetrouw worden deze kinderen donderdagmiddag getrakteerd op friet! 

 

                                                           OPROEP PLEINWACHTOUDERS 
Er zijn te weinig pleinwachtouders en dat vinden wij een ‘gemiste kans’ voor onze betrokken ouders/verzorgers!  
Vandaar deze oproep: Geef jezelf op, zodat je weer kunt deelnemen aan het schoolgebeuren en genieten van 
onze Wilgenhoekkinderen. De leerkrachten kunnen dan even rustig een ‘bammetje ’eten èn de veilgheid van de 
kinderen blijft gewaarborgd!  
Wel graag een mondmasker dragen!  
Opgeven kan bij Deborah Laponder (moeder van Nadine uit de Stokstaartjes en Olivia uit de Bijenkorf) via  
jorisendeborah@hotmail.com. 
 

 

                                            SOCIAL SCHOOLS 

We willen na de meivakantie starten met Social Schools. Social Schools is een digitaal 
platform waarin de communicatie tussen ouders/verzorgers en school plaatsvindt. We 
hopen hiermee dat de communicatie vanuit school verbetert, omdat er zoveel 

mogelijk vanuit Social Schools gecommuniceerd gaat worden. 
Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie pakken we de ruimte om te oefenen met dit platform en de 
kinderziektes eruit te halen.  
Na de zomervakantie zal dit definitief gaan lopen. Ook de Wilgentenen ontvangt u dan via Social Schools. Deze 
week ontvangt u een bericht waarin u uitleg krijgt over hoe je Social Schools kunt downloaden.  

                    

                          VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL 

In de bijlage vindt u de uitslag van de enquête:  Verkeers Veiligheid rondom onze school.  
Er is één uitkomst waar iedereen blij van wordt, namelijk: 

 
              IEDEREEN (100%) IS BEREID ZICH AAN DE AFSPRAKEN TE HOUDEN 
 
Met DEZE uitkomst wordt het mogelijk om de verkeersveiligheid rondom school te waarborgen! 
Laten we hier direct mee beginnen! 
Te denken aan: 
- Zet uw auto even op een parkeerplaats voor de school, om dan uw kind(eren) lopend naar school te brengen. 
- Komt u met de fiets vanaf het centrum cq wijk Noord? Fiets om de flat (voor de school) heen om zo bij Laco uit 
  te komen. Naast school en bij Laco staan fietsenrekken. Maak er gebruik van! 

- Kom lopend! Nòg meer stappen op je stappenteller. Èn een beetje beweging kan nooit kwaad! 
 
Er zijn al een aantal ouders, die een bijdrage willen leveren aan de verkeersveiligheid. 
 
 

                                   

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                        ANWB STREETWISE 

ANWB Streetwise komt op bezoek! 
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk vooe de verkeersveiligheid van uw kind(eren). Daarom hebben 
wij op donderdag 22 april ANWB Streetwise uitgenodigd. 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle kinderen van 

de basisschool. Proffessionele instructeurs komen deze ochtend 
naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat. Met 
speciale ontwikkede lesmaterialen, zoals electro- en rijlesauto’s, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en fietsparcours 
wordt de praktijk zoveel mogelijk nagebootst. 
Er zijn drie onderdelel: 

Voor groep 1 en 2 is er ‘Toet Toet’:  
Veilg oversteken, gevaar herkenning, het belang van een autogordel en geluiden in het verkeer herkennen. 
Voor groep 3, 4 en 5: ‘Blik en klik’:  
Verdere behandeling van gevaarherkenning , veilig oversteken en de noodzaak van de autogordel in een 
autostoeltje. 
Voor groep 6, 7 en 8: Trapvaardig: 
Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. Wil je zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Zie een 
filmpje op de volgende site: http://www.anwb.nl/streetwise (deze link vermelden we ook in de mail). 
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral een gezellige dag van maken. 
 

                                                  STUDIEDAG 

Studiedag ‘Vraag het de kinderen’. 
Eerder is er al geschreven over het traject ‘Vraag het de kinderen’ wat het team volgt. ‘Vraag het de kinderen’   
gaat over een doorgaande lijn over onze pedagogische grondhouding.  
Momenteel vinden er groepsobservaties plaats, waarin gekeken wordt naar de doorgaande lijn. Ook de 
kinderen worden hierin betrokken. Op dit moment passen we onze weekplanningen aan, zodat er een duidelijke 
opbouw is in het leren plannen en het pakken van je zelfstandigheid.  

                          

                                       NIEUWS VAN DE M.R. 
 
                              OPROEP: M.R. ZOEKT NIEUWE OUDERS   
De M.R. (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger vanuit de ouders. 
Dit is je kans om mee te kunnen denken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar 
zeker ook op onderdelen, een beslissende rol in beleidszaken. 
  
Wat ga je doen?  
Je zit in de MR namens de ouders van de gehele school en het is van belang om te weten wat er onder ouders 
speelt. Nieuw of gewijzigd beleid kun je vooraf met ouders bespreken.  De aandachtspunten kun je vervolgens 
bij de MR vergadering inbrengen zodat er een goed besluit tot stand komt.  
Niet alleen op het gebied van beleid, maar ook op het gebied van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs, is 
de MR aan zet, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het schoolplan. We vergaderen circa 6x per schooljaar. 
  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
http://www.anwb.nl/streetwise
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Reageer als deze zetel je aanspreekt  
De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken. 
Heb je interesse? Maak dit dan kenbaar voor 15 mei 2021. Je kunt dit het beste doen per mail naar: 
lbosman@o2a5.nl. 
Ontvangen we meerdere reacties van ouders die zich aanmelden, dan komen er verkiezingen. De verkiezingen 
worden in dat geval eind mei/begin juni gehouden.  
 
  

Wil je meer informatie of heb je vragen dan hoor ik het graag.  
 
Namens de MR,  
Liza Bosman (voorzitter MR) 

 

                               NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING 

Beste leden van de Oudervereniging, 

Wat een jaar! Sinds mei vorig jaar zijn wij, Linda de Groot (moeder van Nathan uit de Madeliefjes en Ezra uit de 
Keiers) en Ronald van Eekelen (vader van Casper uit de Rommelpot, Myrthe uit de Stokstaartjes en Annemijn uit 
het Vlindervolk), nu penningmeester van onze mooie vereniging. Dat ging even anders dan we hadden gedacht. 
Het kamp viel weg, en daarmee hebben we besloten om dit jaar ook maar de helft van de contributie te innen. 
Dat leek krap te worden, omdat het wel de bedoeling was later in het jaar een vervangend uitje neer te zetten. 
Ook die realiteit werd achterhaald. 

Voordat dit alles over ons heen kwam, hadden we ons tot doel gesteld een zorgvuldige, eerlijke en redelijke 
inning van de ouderbijdrage vorm te geven. De vorige penningmeester had dit al geautomatiseerd bij 
Clubcollect. Dat is heel fijn, want zo kan voor het grootste deel van de ruim 160 leden de contributie soepel en 
zonder veel inspanning worden geïnd in een zelf te kiezen betalingsschema. Niet voor iedereen is een 
onpersoonlijke aanpak via Clubcollect echter even passend. We hebben als nieuwe penningmeesters persoonlijk 
contact gezocht met de ouders die niet hebben gereageerd op de betalingsverzoeken, en waar dat niet lukte 
heeft Gina dit voor ons gedaan. Eigenlijk is nagenoeg iedereen welwillend om te betalen. Vaak waren er wat 
praktische problemen die verholpen moesten worden. Voor een klein aantal leden is het niet mogelijk de 
contributie op te brengen en hebben we een aangepaste ouderbijdrage vastgesteld. 

Eigen inlogsysteem 
De door Clubcollect overgebleven tijd hebben we goed benut: we hebben een systeem ontwikkeld waarin de 
ledenadministratie, de ouderbijdrage, de notulen, budgetten, declaraties en eigenlijk alles wat er verder aan 
informatie rondzwerft bij een oudervereniging nauwkeurig, zorgvuldig en met waarborg van privacy kan worden 
vastgelegd. Sommigen en vooral de leraren zullen al een preview gehad hebben om declaraties in te dienen. Het 
wordt alvast als heel fijn ervaren dat je altijd kunt zien welke budgetten er op de begroting staan, hoeveel er 
nog 'in het potje zit' en een foto van je bonnetje uploaden met bankrekeningnummer. Linda zorgt dan voor 
vlotte betaling. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:lbosman@o2a5.nl
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Het systeem is voor alle leden toegankelijk en we zullen hier steeds meer gebruik van gaan maken voor het 
bijhouden van activiteiten en bijvoorbeeld de interesses en expertises van ouders die ze graag met de school, 
ouders en kinderen willen delen. Iedereen zal in de loop van 2021 een uitnodiging ontvangen om in te loggen. 
Mocht je dit nu al willen, stuur dan even een mailtje naar Ronald: ronald@vaneekelen.com 

Het was erg fijn een systeem te hebben waarin de budgetten konden worden aangepast, want in tegenstelling 
tot andere jaren veranderde de begroting voortdurend door activiteiten die niet door konden gaan en, gelukkig, 
leuke initiatieven die om extra budget vroegen: 

 - Een Winterwonderland met kerst 

 - Een Wilgentunnel op het schoolplein 

 - Een paasontbijt ondanks de extra hygiënemaatregelen 

 - Klassenfeesten met extra hygiënemaatregelen 

We willen dan ook graag de ouders bedanken die met de initiatieven zijn gekomen en/of er aan hebben 
meegeholpen. En als penningmeesters willen wij ook de creativiteit roemen waarmee met een beperkt budget 
een groot wow-effect voor de kinderen is bereikt. 
 
Nog budget beschikbaar! 
Het geld voor dit jaar is dankzij de hoge contributie-opbrengst en creatief gebruik van de middelen nog niet op, 
dus we zijn samen met het team bezig om nog wat leuke activiteiten binnen de geldende beperkingen te 
zoeken. Mocht je dit lezen en een initiatief willen starten, dan willen we dat van harte aanmoedigen. Helemaal 
leuk als je op het schoolplein (wel met mondkapje!) alvast één of twee ouders enthousiast maakt zodat je het 
lekker samen kunt oppakken. Niks is te gek, als het maar waar voor ons geld is! 

De begroting voor het volgend schooljaar is nu in de maak, evenals een inventarisatie van alle niet-financiële 
manieren waarop ouders, grootouders, ooms, tantes en andere betrokkenen een bijdrage willen leveren aan 
onze mooie school. Zodat we volgend jaar, als we hopelijk niet of ieder geval veel minder belemmerd worden 
door die vreselijke pandemie, weer een school zijn die opvalt in Leerdam door de enorme saamhorigheid en 
schitterende activiteiten die er altijd worden georganiseerd. Je zou bijna vergeten dat dat in 2019 nog de 
realiteit was. Wij gaan er in elk geval voor!  

Hartelijke groeten, 
Linda en Ronald 
Penningmeesters 

                                     

                                             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/
mailto:ronald@vaneekelen.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

INGEZONDEN STUK: 

 

                                         GRATIS WEBINAR : 

                            ‘GAMEGEDRAG EN VERSLAVING’ 
Via deze weg wil ik jullie op de hoogte stellen van een nieuw gratis webinar wat we weer vanuit Buurtwerk 
organiseren voor alle ouders in Vijfheerenlanden. Dit keer is het thema: ‘Gamegedrag en verslaving’, en het 
webinar vindt plaats op dinsdag 18 mei van 19:00-20:30 uur 
  
Dit keer werken we samen met Jellinek en zal preventiemedewerker Philip Goedhoop aansluiten. Philip is 
gespecialiseerd in gamen, gamegedrag, gameverslaving en dit ook in combinatie met stoornissen (als ADHD, 
autismespectrum etc.) Philip zal meer vertellen over gamegedrag (in tijden van de corona-lockdown). En moet je 
gamen begrenzen? Hoe maak je hier goede afspraken over? Hoe herken je een gameverslaving? Maar we gaan 
het ook hebben over softdrugs (verslaving) en de combinatie met gamen. 
  
Het webinar is in principe bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd 10-23 jaar, maar uiteraard is het ook 
mogelijk om aan te sluiten als je kinderen hebt in een andere leeftijd. 
 
 
Aanmelden kan via een mailtje naar mijn collega Lorraine: 
lorraine.smits@buurtwerk.nl , daarna zal de link worden 
toegestuurd met verdere instructies. Uiteraard is deelname 
gratis. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Femke van Dun 
Jongerenwerker Vijfheerenlanden 
Tel: 06 13 64 39 60 
Werkdagen: Maandag, dinsdag en donderdag 

 

 

 

 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:lorraine.smits@buurtwerk.nl

