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                  GOEDE VOORNEMENS 
Weer een weekje onderweg! Na de oliebollen en heerlijke kerstdiners zijn 
we weer weer met goede moed en goede voornemens aan de slag 
gegaan.  
 
Eén van die voornemens heeft te maken met rust.  
Wij hebben ervoor gekozen om in ieder geval tot aan de krokusvakantie 
gescheiden pauzes te houden (zie hiervoor de mail na Gina van 
donderdag 9 januari jl). Wij denken dat door de gescheiden pauze er 
meer rust ontstaat, kinderen beter aan het spelen toekomen waardoor er 
minder irritaties ontstaan. Of dat zo is, moeten we bekijken.  
Half februari zullen wij dit met de pleinwachtouders en het team 
evaluaeren. Daarna beslissen we hoe we verder gaan na de 
krokusvakantie.  
 
Afgelopen maandag was de eerste keer. Kinderen geven aan dat ze soms 
hun speelmaatje missen van andere groep en dat het tegelijkertijd ook 
minder ‘gedoe’ oplevert.  Wij zullen het moeten aanzien.  
Ook hebben we in de groepen afspraken gemaakt over ongepast 
taalgebruiken en zullen we strenger handhaven op verkeerd taalgebruik. 
Ouders zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.  

Een ander aspect wat ook met rust te maken heeft, is dat we het fijn 
vinden als kinderen uit de onderbouw afscheid van hun ouders direct bij 
binnenkomst. Ouders kunnen nog even binnen komen om hun kind in de 
kring te plaatsen.  

Vooral ouders waarvan de kinderen al wat langer op school zitten,  is de vraag om tijdig afscheid te nemen zodat 
ouders van kinderen die er net zitten even ruimte hebben. Het is dan bedoeling dat ouders uit de groep zijn. 
Ook dit heeft te maken met de groei van het aantal kinderen in de onderbouw. 
Net als de hele school starten wij gewoon om 08:30 uur. 

 

                                     GEVONDEN VOORWERPEN 

Er liggen alweer nieuwe spulletjes in de ‘Gevonden Voorwerpen’ bak. Kijk even of er iets van uw kind 
bij is.

 

                                               SLEUTELTJE 
Op het schoolplein is verleden week een sleuteltje gevonden. Wie o wie mist deze?              

                                            

15 januari 2020 

   AGENDA 

 

 Ma. 20 jan. 

Weekopening 

 Di. 21 jan. 

Voorstelling  ‘Juwelen oma’ 

gr. 3 en 4 

 Vrij. 24 jan.  

Weeksluitiing hal 

 Maandag 3 febr. 

Weekopening  

 Di. 4 febr.  

Voorstelling ‘Mysterie van 

museum Mauzz’ gr. 5 en 6 

 Vrij. 7 febr. 

Weeksluiting hal 
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                                               KINDVERSLAG 
Op donderdag 13 februari ontvangt uw kind zijn/haar eerste kindverslag van dit schooljaar.  Wilt u de 
kindverslagenmap weer mee naar school nemen en inleveren aan de groepsleerkracht van uw kind. 
 
Voor de nieuwe ouders;  
Het kindverslag gaat over de voortgang van uw kind bij ons op school. Wij schrijven geen rapporten maar maken 
kindverslagen; het gaat hier om de behaalde resultaten en we willen ook het kind beschrijven. Dit is voor later 
ook heel leuk om te lezen welke vorderingen uw kind op De Wilgenhoek zijn geweest.   
 
De verslagen mappen, mag u thuis houden totdat deze weer ingeleverd moeten worden (één maand voor het 
volgende verslag). Er verschijnt dan een oproep via de Wilgentenen, zoals hierboven vermeld staat. 

 

                                VOORSTELLING: ‘JUWELEN OMA’ 
Dinsdag 21 januari gaan groep 3 en 4 in de middag naar de voorstelling Juwelen Oma in Stadspodium Go. 
De voorstelling is gemaakt naar aanleiding van een boek dat op dit moment in de groep wordt voorgelezen. 
Zij zijn weer op tijd terug op school. 

 

                                                    VRIJ 

Woensdag 12 februari zijn de kinderen van groep 3 en 4 vrij. 
 

                                WISSELING VAN GROEPSLEERKRACHTEN 
Er is een wisseling van groepsleerkrachten op school.  
Liza (Vlindervolk)  gaat per 20 januari naar de Zevensprong. De ouders van de Zevensprong en het Vlindervolk 
zijn hierover vorige week geïnformeerd. 
Marie- Elise (Vlindervolk) stopt als interne begeleider op de Wilgenhoek. Joyce Erkelens (jerkelens@02a5.nl) is 
de nieuwe interne begeleider. Bij vragen of zorgen over uw kind kunt u bij haar terecht. Joyce is op donderdag 
en vrijdag werkzaam op de Wilgenhoek. Marie-Elise blijft wel in het Vlindervolk.  
Langs deze weg bedanken wij Marie-Elise hartelijk voor haar inzet van de afgelopen jaren als intern 
begeleidster.  

 

                                          APP GROEPJES 
Bovenbouwkinderen zitten vaak in app groepjes. Wij willen ouders vragen om af toe mee te kijken met hun 
kinderen. Kinderen hebben ook te leren hoe op een goede manier met appgroepjes om te gaan. Wij merken dat 
er onderling niet altijd op een prettige manier naar elkaar en over elkaar gesproken wordt.  
Hoeft uw kind geen mobiel naar school, dan is ons advies om te telefoon ook thuis te laten.                                    

                            

                              STAKING 30 EN 31 JANUARI 
Hoewel wij blij zijn als school, met de extra middelen die de overheid vrij heeft gemaakt voor het onderwijs, zijn 
wij teleurgesteld dat er niet naar structurele maatregelen gezocht wordt. Het tekort in personeel is nijpend en 
de werkdruk in onderwijs is hoog. Desalniettemin hebben wij besloten om niet te staken.  
De school is dus 30 en 31 januari aanstaande gewoon open. Alle kinderen worden gewoon op school verwacht. 
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                   SALADE UIT DE SCHOOLMOESTUIN 
Vanmorgen  hebben we veldsla, spinazie, rucola, peterelie en bieslook geoogst uit 
onze eigen moestuin. Hiervan hebben we een heerlijk gerechtjes gemaakt. 
Er was zoveel dat het team tussen de middag verrast werd met de gezonde 
lekkernijen.  Èn……… zij vonden het erg lekker! 
De ‘Groentjes’ van de moestuinouders en kinderen 

                              

 

                     

                        VACATURE PENNINGMEESTER  

           VOOR DE OUDERVERENIGING JPS DE WILGENHOEK 
De oudervereniging JPS De Wilgenhoek is een onafhankelijke vereniging die, binnen de school  
JPS De Wilgenhoek als doel heeft, een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het 
Jenaplankarakter ervan te bevorderen. Dit doen we samen, het team en de ouders/verzorgers (onze leden). We 
organiseren leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten worden betaald uit het 
lidmaatschapsgeld voor de oudervereniging. Onze leden beslissen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het 
bestuur leidt alles in goede banen. De penningmeester is onderdeel van het dagelijks bestuur naast de 
voorzitter en secretaris. 
 
Taken: 

 Je draagt zorg voor de inning van het lidmaatschapsgeld; 

 Je maakt beknopte overzichten van de voortgang van de inning; 

 Je zorgt voor de betalingen / declaraties; 

 Je bewaakt de jaarbegroting; 

 Je stelt begrotingsvoorstellen op waar de leden op kunnen stemmen tijdens de ALV 
 

Wie ben jij? 
Het bestuur van de oudervereniging bestaat momenteel uit 3 leden, maar wordt vanaf mei 2020 uitgebreid naar 
5 leden. Zo hebben we voldoende menskracht en meningen om een goed bestuur te vormen. 
Als penningmeester voor het bestuur zoeken we een accuraat persoon die gedreven is om de lagereschooltijd 
van de kinderen nog leuker en specialer te maken. Je houdt van cijfers en financiën en bent goed in excel. 
Daarnaast ben je discreet omtrent de inning van betalingen.  Je hebt een mening en kan goed onder woorden 
brengen waarom je iets goed of juist minder geschikt vindt.  Een van de extra leden van het bestuur wordt jouw 
backup. De tijdsbesteding  varieert tussen de 4 en 8 uur per maand. Het zou mooi zijn als je vanaf mei kunt 
aansluiten 
Mail je interesse naar: ovjpsdewilgenhoek@live.nl. 
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                                        KEUZECURSUS  
Vrijdag 14 febr. is er weer een keuzecursus. 
Wij zoeken weer ouders/verzorgers die een keuzecursus willen verzorgen. 
De keuzecursus is voor de midden- en bovenbouw en zal worden verzorgd door ouders, opa’s, oma’s, verzorgers 
en leerkrachten. Het geeft de kinderen de mogelijkheid om zich, in kleine groepjes (6-8 kinderen), een techniek 
eigen te maken of zich in een bepaald onderwerp te verdiepen.  
 
Deze activiteit is op de vrijdagmiddag en duurt van 12:45 uur tot 14:15 uur. Van belang is dat de activiteit voor 
alle kinderen uit groep 3 t/m 8 geschikt is. 

 
Liever een keuzecursus verzorgen met een andere ouder? Helemaal prima, dit kun je aangeven bij je 
aanmelding. De intekenlijst hangt op de paarse deur bij de ingang. Voor vragen is het altijd mogelijk om contact 
op te nemen met Kimber (Rommelpot) via de mail: kvanzomeren@o2a5.nl. 

                                     

                                   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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