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         DUCKSTAD WEER VAN START! 
In oktober is ook Duckstad weer van start gegaan. Duckstad is er, omdat 
wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen omgang/samenwerking 
kunnen hebben met ontwikkelingsgelijken. Er is ruimte voor autonomie, 
anders denken en anders voelen in Duckstad. Er is tevens veel aandacht 
voor de ontwikkeling van vaardigheden die door sommige leerlingen niet 
vanzelfsprekend worden geleerd. Evelien Verhoek, specialist meer- en 
hoogbegaafdheid, zal de leerlingen wederom begeleiden. De ouders van 
leerlingen die deelnemen zijn 17 oktober geïnformeerd over de aanpak 
van Duckstad dit schooljaar. Ouders die niet aanwezig konden zijn, 
hebben deze informatie via de mail ontvangen.  
 
Duckstad is ingedeeld in 2 periodes: begin oktober tot eind januari en 
begin februari tot begin juli. Bij de start van een periode wordt in kaart 
gebracht aan welke doelen de leerlingen willen en moeten werken en dit 
wordt tussentijd geëvalueerd. Aan het einde van een periode ontvangen 
de Duckstadleerlingen een rapportage voor in hun kindverslag. Dit is ook 
het moment dat opnieuw wordt bekeken welke leerlingen de volgende 
periode naar Duckstad gaan. Dit hangt naast de behoefte die we zien ook 
samen met de thema’s die we centraal zullen stellen. Een leerling zit dus 
niet automatisch het hele jaar in Duckstad.  
 
De leerlingen uit groep 1/2 krijgen vanaf dit schooljaar de extra uitdaging 
volledig in hun eigen groep. Hier wordt op dit moment door de 
leerkrachten uit de onderbouw hard aan gewerkt. Het aanbod zal o.a. 
terug te vinden zijn in de verschillende hoeken en tijdens de thema’s die 
centraal staan. Er worden ook nieuwe materialen aangeschaft. In groep 
5/6 en 7/8 wordt er zoveel mogelijk gewerkt met grotere projecten die 5 
à 6 keer Duckstad centraal staan en waar ook tussentijds in de eigen 
groep aan wordt gewerkt. In groep 3/4 staat er tweewekelijks een andere 
uitdaging op het programma en zij krijgen een opdracht mee om in de 
eigen groep aan te werken. In de loop van het schooljaar zullen ook hier 
projecten die meerdere weken duren worden geïntroduceerd om zo 
weer andere vaardigheden te ontwikkelen.  
 
Mocht u vragen hebben over Duckstad, dan kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht van uw kind(eren).   
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                                                             OUDERBETROKKENHEID 
De inventarisatieronde voor de ouderbetrokkenheid is weer geweest. 
Centraal, voor allerlei overkoepelende activiteiten en lokaal in de klassen voor onder andere het koken en 
technieklessen. We kunnen concluderen dat het erg goed gaat. Veel klassenlijsten staan bomvol geschreven,  
voor hulp bij de vieringen zijn voldoende aanmeldingen en voor de MR moeten er zelfs verkiezingen worden 
uitgeschreven. Ook voor alle uitjes naar het bos waren vlot ouders te vinden die wilden rijden. Erg fijn! We 
komen alleen nog wat handen tekort bij de Glasstadsmars, de Avondvierdaagse en Verkeersouders. En er is een 
tekort voor de pleinwacht op vrijdagen en we zoeken we nog mensen voor de reservelijst voor alle dagen.  Dus 
mocht je gaandeweg het jaar denken: ‘ik kan nog best wat doen’, laat dit dan even weten.  
In januari houden we sowieso nog een inventarisatieronde. 
 

                                                  A.L.V.  
Op donderdag 14 november is de eerste algemene jaarvergadering van de Oudervereniging JPS De Wilgenhoek 
om 20:30 uur in de hal van school. De agendapunten bestaan uit: 

1. Jaarplan van de Oudervereniging. 

2. Financiële terugblik op schooljaar 2018-2019 en kascommissie. 

3. Brainstorm budgettoebedeling. 

4. Vooruitblik lopende zaken, activiteiten en ALV in mei. 

5. Wvttk. 

6. Rondvraag en sluiting. 

Punt 1 en 3 zijn nieuw. Komend schooljaar wordt voor het eerst gewerkt met een inhoudelijk jaarplan waarin de 
aandachtspunten van het betreffende jaar worden genoemd. In de ALV wordt het besproken en kunnen we met 
de feedback het plan aanscherpen. Daarnaast willen we graag met onze leden nadenken over de losse 
activiteiten die de vereniging initieert en financiert. Zijn dit de juiste of is het geld beter te besteden? En: wat 
zouden de kenmerken van goede activiteiten moeten zijn? Welke thema’s zijn belangrijk? Moet de activiteit op 
school plaatsvinden of onder schooltijd of juist niet? Zo kunnen de juiste keuzes voor de toekomst gemaakt 
worden.  
 

                        OPROEP VOOR KEUZECURSUS 

         ‘VOGELVOER MAKEN’: OUDE KOFFIEKOPJES GEZOCHT 
Voor een keuzecursus op 8 november zijn we op zoek naar oude koffie- of theekopjes. De kopjes worden in de 
workshop gevuld met vogelvoer. Natuurlijk wordt er nog veel meer gemaakt. De kinderen kunnen dan een leuk 
gevuld kopje mee naar huis nemen en aan een touwtje (aan het oortje) in de tuin of op balkon hangen voor de 
vogels. Je kunt de kopjes (de schotel is ook welkom, die lijmen we eraan vast) neerzetten in de tuinkamer. Dit is 
rechts van het lokaal van de Stokstaartjes. 

 

 

          

 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/


 

 
3 

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. 

 

             VOOR HET EERST MEEDOEN IN EEN KEUZECURSUS? 
Op vrijdag 8 november wordt er weer een keuzecursus georganiseerd. Ouders organiseren een workshop van 
1,5 uur voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Hiervoor kun je je nog inschrijven. Heb je zelf nog nooit een 
keuzecursus gehouden met kinderen maar wil je het graag eens meemaken? Bij de keuzecursus ‘vogelvoer 
maken’ en de workshop ‘vilten’ kan een nieuwe ouder meedoen. Zo kun je eens zien hoe het gaat en kun je een 
volgende keer zelf aan de slag. Schrijf je naam en telefoonnummer op de inschrijflijst (bij de twee workshops) 
die naast de lerarenkamer op school hangt. 
 

                            

                                      DAG 

VAN DE LERAAR:  

                         VOLOP 

GLIMLACHENDE GEZICHTEN 
 
Begin oktober was het de Dag van de Leraar. 
Vanuit de oudervereniging werd een 
knutselproject georganiseerd waaraan massaal 
gehoor werd gegeven. Er zijn zoveel mooie, 
verschillende bloemen geknutseld van oude 
eierdozen. De gemaakte boeketten zijn dan ook 
prachtig geworden. En of de leraren er blij mee 

waren? De foto’s 
spreken voor zich! Lachende gezichten 

 alom.  
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                             SCHOOLFRUIT 
Ook dit jaar zijn we ingeloot voor het EU-schoolfruit en groenteprogramma.  
20 weken lang krijgen we gratis schoolfruit/groente. Vanaf 13 november hoeft 
u geen schoolfruit mee te geven op dinsdag t/m vrijdag. De maandagen 
moeten de kinderen wel zelf fruit meenemen.  Omdat we nog in de 
opstartfase zitten, kan het zijn dat u eind van de week te horen krijgt dat er 
toch fruit mee gegeven moet worden. Net zoals vorig schooljaar moet alles 
even op de rit komen.  

 

                               TERUGKOPPELING SCHOOLBRENGWEEK 
In de week van 16 september vond de schoolbrengweek plaats.  
Alle leerkrachten hebben met de kinderen bijgehouden hoe zij naar school zijn gekomen. Wat erg opvallen is, is 
dat 51% van de kinderen met de auto naar school wordt gebracht! Verder komt 11% lopend naar school, 0% 
met het OV en 39% komt op de fiets. 

 

   
 

                    VOORTGANG VERGROENING SCHOOLPLEIN 
De vergroening van het schoolplein vordert gestaag. Er zijn in het najaar meerdere nieuwe planten geplaatst in 
de borders waaronder salvia, anemonen en ijzerkruid. In het boerentuintje (rondom het insectenhotel) zijn 
vlinderstruiken geplant en op het insectenhotel pronkt een paar groen geverfde klompen.  
 
Komende weken worden er nog drie wandrekken opgehangen op het speelgoed-opberghok. Daar wordt onder 
meer een passieflora en een druif geplant. 

                                    

                                  VRIEZER GEZOCHT 

De moestuin brengt nu al aardig wat groenten en kruiden op. Een deel ervan wordt in de grote vakantie 
geoogst. Deze oogst en de kruidenoverschotten willen we graag invriezen zodat ze in de winter, als er veel 
gekookt wordt, gebruikt kunnen worden. Als er ouders/verzorgers zijn die toevallig een vriezer wegdoen, denk 
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dan aan school. De vriezer krijgt een plekje in de tuinkamer. Het maakt niet uit wat voor model het is: inbouw of 
opbouw. Zo kunnen we het koken op school weer een stukje duurzamer maken met lokaal verbouwd eten. 

               
                          VERKIEZINGEN OUDERGELEDING MR 
Voor de herfstvakantie stond er in de Wilgentenen een oproep voor de oudergeleding van de MR, omdat daar 
recent een plek vrij is gekomen. Op die oproep hebben drie ouders gereageerd. Fantastisch, deze 
betrokkenheid! Dit betekent dat er verkiezingen moeten plaatsvinden. Volgens het huisreglement van de MR 
stellen de kandidaten zich voor, waarna de kiezers (alle ouders dus) twee weken de tijd krijgen om te bedenken 
wie ze de meest geschikte kandidaat vinden. Over twee weken, op maandag 11 november, vinden de 
verkiezingen plaats. Tussen 8.15u en 9.00u zal Delphine (administratie)in de taartpunt zitten met papier, 
pennen en een stembus. Stemmen is simpel: schrijf de naam van uw favoriete kandidaat op een papiertje, doe 
deze in de stembus, en klaar. Uiteraard mag iedere ouder 1 stem uitbrengen. ’s Middags worden de stemmen 
geteld. In de volgende Wilgentenen wordt de gekozen kandidaat bekend gemaakt. 
 
De kandidaten stellen zich hier aan u voor: 

 
Kandidaat 1: 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Daphne Bos, ik ben de moeder van Sem bij de Madeliefjes en 
van Evi, vanaf maart gaat zij ook naar school. 
Ik zou me graag langdurig in willen zetten voor de school en de leerlingen 
middels de MR om zo zorg te dragen voor het Jenaplanonderwijs op school 
en binnen de stichting onze stem te laten horen. 

 

 
Kandidaat 2: 
 Omdat ik mij kandidaat heb gesteld voor een plaats binnen de MR zal ik mij eerst 
voorstellen. 
Ik ben Alice van Ooijen, getrouwd met Herbert en moeder van Dave, groep 4 uit de 
pinguïnpool. Vier dagen per week werk ik als leidinggevende in een zorgcentrum. 
De reden dat ik mij kandidaat stel is dat ik het belangrijk vind dat wij als ouders 
gehoord en gezien worden binnen de organisatie. 
Dat het belangrijk is dat alle ouders zich veilig genoeg voelen om dingen bespreekbaar 
te kunnen maken en ik hoop hier voor jullie als ouders een bijdrage in te kunnen gaan 
leveren. 
Ik ben positief kritisch ingesteld en durf mijn mening te ventileren. 
Mocht dit jullie aanspreken: stem dan op mij!!!! 
Groet Alice 
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Kandidaat 3: 
 

Hallo, mijn naam is John Woertman.  
Ik ben de vader van Bas uit het Vlindervolk. Ik ben 44 jaar en woon samen met 
Ingrid sinds 2 jaar in Leerdam.  
Momenteel ben ik werkzaam bij FNV als ICT Service Manager. 
Op de vorige school van Bas maakte ik deel uit van de MR en het lijkt mij erg leuk 
om ook op de Wilgenhoek mee te denken. 
Ik ben graag actief betrokken bij school en daarnaast lijkt het mij een mooie 
gelegenheid om nog meer ingeburgerd te raken in deze mooie omgeving. 
Hartelijke groet, John 

                                          WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnu 
mmers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. doorgeven aan de stamgroepleerkracht en 
administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 

                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            OVERIGE BETROKKENEN OP DE WILGENHOEK 

                                

                                  PRAKTIJK DE WIEL 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is José van de Logt.  Ik werk op de Wilgenhoek als 
kinderfysiotherapeut, vanuit  Praktijk de Wiel.  Praktijk de Wiel 
is een paramedische praktijk voor (kinder)fysiotherapie, 
(kinder)ergotherapie en diëtetiek (voor kinderen en 
volwassenen). We hebben praktijkruimten in Leerdam, 
Schoonrewoerd en Culemborg.  
Op school werk ik met de kinderen aan het verbeteren van de 
fijne motoriek of schrijfmotoriek maar ook aan het verbeteren 
van de grove motoriek, houding, hypermobiliteitsklachten, 
gewrichtsklachten etc.  Zie ook www.praktijkdewiel.nl  
Op maandag ben ik op school tot 14.30 uur. De eerste intake vindt plaats in onze praktijk in 
Leerdam. De leerkrachten zijn betrokken in de begeleiding. Ouders kunnen bij iedere afspraak 
aanwezig zijn. 
Als u vragen heeft over kinderfysiotherapie of uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met 
onze praktijk; 0345-641535 of administratie@praktijkdewiel.nl 
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Mijn naam is Gianna van Oijen. Ik werk op de Wilgenhoek als 
kinderergotherapeut, vanuit praktijk de Wiel.  
Op school werk ik met de kinderen aan het verbeteren van de 
fijne motoriek of schrijfmotoriek en de sensorische integratie. 
Dit betekend dat er gekeken wordt naar de prikkelverwerking 
bij kinderen en dit doe ik meestal door een observatie in de klas 
met een test die ouders/leerkracht invullen. De eerste intake 
vindt plaats in onze praktijk in Leerdam. 
Ik werk op woensdagochtend en op afspraak met de leerkracht. 

In mijn behandeling betrek ik zowel de ouders als de leerkracht. Als u vragen heeft over 
kinderergotherapie  of uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met onze praktijk; 0345-
641535 of administratie@praktijkdewiel.nl 
 
 

 ------------------------------------- 
                                       EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Pablo Muruzábal Lamberti en inmiddels verzorg ik al zes jaar filosofische gesprekken met 
kinderen op de Wilgenhoek.  
Maar wat is filosofie vraagt u zich misschien af? Dat is voor veel mensen niet meteen duidelijk (voor 
filosofen overigens ook niet), vandaar dat er ook makkelijk misverstanden over kunnen ontstaan. 
Bijvoorbeeld dat filosoferen alleen voor filosofen zou zijn, of dat filosoferen heel abstract en zweverig is 
en dat alles wat je zegt “goed” is bij filosofie.  
Dit zijn hardnekkige misverstanden, zeker als het gaat om filosoferen met kinderen. Wat we in de 
lessen doen is ons op een gestructureerde manier gezamenlijk verwonderen over uiteenlopende zaken 
die met het leven te maken hebben. Dat maakt het ook meteen heel praktisch. We hebben het daarom 
niet direct over de vraag naar de ‘zin’ van het leven, en al helemaal niet over de vraag of er leven is na 
de dood.  
Aan de hand van verschillende concrete voorbeelden en een aantal regels, onderzoeken, luisteren, 
argumenteren en denken we over onderwerpen als eerlijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap. 
Daarnaast stellen we vragen waar niet direct een makkelijk en eenduidig antwoord op is, ook niet 
vanuit de leraar of de wetenschap. Maar dat wil niet zeggen dat we zomaar iets zeggen en dat er geen 
verschil is tussen goede en minder goede antwoorden. Dat is er namelijk wel degelijk, alleen bepalen 
we dat niet aan de hand van wetten, maar aan de hand van denkprocessen en argumenten. 
Belangrijker dan antwoorden zijn dus de manier waarop we op antwoorden komen.   
Filosofie is daarmee niet alleen een wetenschappelijke discipline. Het is ook een vak en volgens 
sommigen zelfs een kunst. Vaardig worden in filosoferen, of knutselen met ideeën zoals een leerling het 
eens noemde, vergt weliswaar oefening, maar je hoeft geen Plato of Kant te zijn om aan 
praktijkgerichte filosofie deel te kunnen nemen. Dat bewijzen de leerlingen van de Wilgenhoek keer op 
keer weer! 
Afgelopen jaar ben ik begonnen aan mijn promotieonderzoek over de rol van luisteren in filosofische 
gesprekken. Door de jaren heen heb ik steeds meer gemerkt hoe belangrijk het is dat kinderen naar 
elkaar luisteren en verder bouwen op elkaars ideeën. Probleem is alleen dat luisteren niet vanzelf gaat 
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en vaak verward wordt met horen of gehoorzamen. Wat het precies wél is, en hoe je het doet, daar 
gaat mijn onderzoek over. Mocht u meer willen weten over werkzaamheden, bekijk dan een van de 
twee volgende websites: 
https://www.muziekenethiek.com  
https://www.uva.nl/profile/p.d.c.muruzaballamberti  
 
Tot slot moedig ik u aan om zelf ook eens te filosoferen met kinderen, bijvoorbeeld aan de hand van de 
praatprikkels of praatplaatjes van de Filosofiejuf Fabien van der Ham. Mocht u ervoor open staan, 
probeer dan het denken zoveel mogelijk aan het kind over te laten, en het gesprek inhoudelijk niet te 
sturen. U zult verstelt staan tot wat voor diepe en mooie inzichten kinderen in staat zijn!  
 
Filosofische groet, 
Pablo  
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