
 

 

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. 

 
 
 

 

                            SCHOOLKAMP 

Met het huidige protocol is in overleg met het bestuur van 02A5 besloten 
om wel de verdere organisatie rondom schoolkamp voort te zetten, 
MAAR in augustus gaat er een nieuw protocol komen. We zullen dan 
nogmaals moeten beoordelen of we met elkaar verantwoord op 
schoolkamp kunnen gaan. Met name de 1,5 m. die volwassene van elkaar 
moeten houden is een lastige. We gaan toch met ongeveer 60 ouders op 
schoolkamp. Dus we kunnen nog niet definitief een antwoord geven. 
Mocht het niet doorgaan dan zijn de activiteiten die er bedacht zijn op 
het schoolkamp ook te verplaatsten naar Leerdam.  
 

  ALLERGIËEN EN/OF DIËTEN EN/OF MEDICIJNEN          
Vooruitlopend op bovenstaande beslissing, over het wèl of niet doorgaan 
van het schoolkamp, willen de kookploeg en de EHBO ploeg een up-to-
date-lijst, over allergieën, diëten en/of medicijnen, hebben van alle 
kinderen uit groep 2 t/m 7.  
Mochten er wijzigingen zijn voor kinderen van groep 1 vernemen wij dit 
ook graag i.v.m. andere vieringen of uitjes. 
In de bijlage vindt u een lijst. 
Graag invullen s.v.p. ook als er geen allergieën, diëten en/of medicijnen 
ingevuld worden.  
Wij willen deze lijsten uiterst op 02-07-2021 weer ingevuld terug via de 
stamgroepleerkracht. Mailen mag ook, graag naar Delphine via: 
dvansanten@o2a5.nl. 

 

                     GEFELICITEERD! 

Bianca (administratie), gefeliciteerd met het behalen van je assessment. 
Bianca zal vanaf komend schooljaar de opleiding zij-instromer op de Pabo 
volgen. Helaas stopt zij met de administratie bij ons op school. Wij 
wensen haar uiteraard veel succes!  
 

                     GEFELICITEERD! 

Wij feliciteren ook Chantal. Zij heeft haar Jenaplan-diploma behaald! 
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   AGENDA 

• Do. 1 juli 

Verslagen met indeling 

nieuwe stamgroepen voor 

het nieuwe schooljaar  

2021-2022 

• Vrij. 2 juli 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

• Ma. 5 juli t/m vrij. 9 juli 

In deze week 10 minuten 

gesprekken 

• Di. 6 juli 

Wenochtend 

• Di. 6 juli 

Info middag schoolkamp voor 

ouders van groep 2 en 

nieuwe ouders 

• Vrij. 9 juli 

Eindfeest 

40 jaar bestaan  

JPS de Wilgenhoek 

• Di. 13 juli 

Musical  

groep 8 

• Do. 15 juli 

De rode loper 

• Vrij. 16 juli 

Laatste schooldag 

Alle kinderen 12:00 uur vrij 

• Ma. 19 juli t/m vrij. 27 aug. 

Zomervakantie 
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                        EINDFEEST  

                                       ÈN 

              VIERING 40 JAAR DE WILGENHOEK 
Voor vrijdag 9 juli aanstaande heeft de werkgroep ‘Eindfeest’, bestaande uit ouders en 
teamleden, een feestelijk programma samengesteld. 
We vragen alle kinderen om deze dag zich te kleden in de kleuren van het logo van de 
school:  
                                                

                                  GROEN en/of  BLAUW 
 
Het feest wordt om half 9 geopend middels het overhandigen van een cadeau van de 
Oudervereniging. 
Vervolgens er een afwisselend programma op het schoolplein, in de stamgroepen en in 
sporthal Berenschot. Het is handig om gemakkelijk zittende kleding te dragen.  
Wij zorgen deze dag voor eten en drinken.  
Er hebben zich al genoeg ouders aangemeld om te komen helpen. Dit is heel plezierig 
en samen met onze stagiaires kan er bij ieder programmaonderdeel iemand worden 
geplaatst. De indeling zal aan de deelnemende ouders worden toegezonden. 
  
                                             HUISARTSEN 
Sommige huisartsen zijn zelfstandig gebleven. Sommigen zijn met anderen een huisartsenpraktijk 
begonnen. Weer anderen zijn verhuisd of zijn ermee gestopt.  
Graag zouden we van ieder gezin willen weten wie jullie huisarts zijn òf bij welke huisartsenpost jullie 
zijn aangesloten. 
Oproep aan iedereen: Graag een mail sturen naar Delphine via: dvansanten@o2a5.nl. Doorgeven via 
een briefje aan de stamgroepleerkracht mag natuurlijk ook. 
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                              VOORSTELLEN JOSÉ WESSELINGH 

Vanaf aankomend schooljaar start ik bij De Wilgenhoek in groep 1-2. Via deze weg wil ik mij alvast 
kort voorstellen. Mijn naam is José Wesselingh. Ik woon in Heukelum en ben moeder van drie 
volwassen kinderen.  
De afgelopen jaren heb ik met plezier bij een kleine basisschool in Herwijnen gewerkt. Daarnaast 
werk ik in het Maxima Medisch Centrum en in het Wilhelmina kinderziekenhuis. Hier verzorg ik 
een spelactiviteit bij de kinderen aan bed. Het jonge kind begeleiden is het mooiste wat er is.  
Dat zie je in een kleutergroep waar kinderen in een rijke omgeving onderzoeken, ontdekken, 
uitproberen, fantaseren en spelen. Ik kijk er enorm naar uit om hier komend schooljaar op de 
Wilgenhoek mee aan de slag te gaan.   
We zien elkaar dan!  
Groetjes José  
We zien de nieuwe stamgroepleerkrachten José, Donna en Marian tijdens de wenochtend op dinsdag 6 juli.  

 

                                             WENOCHTEND 

Op dinsdag 6 juli mogen de kinderen even in de groep, zoals het er volgend schooljaar uit gaat zien. Ze mogen 
direct om 08:30 uur naar de nieuwe groep tot 10:00 uur. Daarna gaat iedereen weer naar zijn eigen stamgroep.  

 

                                          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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