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                       CORONA 

Helaas houdt Corona ons erg bezig de afgelopen weken.  
Er zijn al verschillende groepen thuis geweest i.v.m. een 
besmetting. In de Madeliefjes en in het Vlindervolk ging het nog 
om één persoon. Bij de Zevensprong ging het echt mis, ondanks dat 
we in groepsbubbels leven en in de groepje in de klas zitten is dit 
onvermijdelijk.  
Kinderen spreken na schooltijd met elkaar af, ze springen elkaar 
om de nek als ze elkaar zien, geven spullen door. Dat kan ook niet 
anders, want we leven immers ook nog met elkaar samen.  
Ook het team geeft aan dat als een kind je nodig heeft, dat niet 
vanaf 1,5 meter kan. Als een kind je nodig heeft, dan ga je ernaar 
toe.  
De Rommelpot is preventief naar huis gegaan en er is helaas nu 
ook één besmetting bij de Bijenkorf. Niemand kan hier iets aan 
doen.  
Wat we wel merken is dat van kinderen, die in afwachting zijn van 
een test, de broertjes en zusjes wel naar school komen. Dat mag, 
alleen lopen we hierdoor als school wel achter de feiten aan. De 
besmetting is dan soms al overgegaan op het broertje/zusje dat op 
school is.  

Soms moet het team het thuisfront bellen omdat een kind met verkoudheidsklachten in de groep zit. 
Onbegrip daarover is groeiende. Enerzijds begrijpen wij dit, de coronamoeheid slaat bij iedereen toe. 
Toch hopen we ook op begrip van ouders. Ons doel is om de school open te kunnen houden! Dat 
willen we allemaal.  
 
Afgelopen week heb ik mijzelf wel afgevraagd wat het moment is dat het niet meer houdbaar is en 
wanneer ga je over op weer volledig thuisonderwijs?  
Daarnaast merk ik op dat iedereen anders tegen het coronavirus aan kijkt. De emoties en de discussies 
lopen hierin best op. Dat is niet erg, want wat er zich in het land afspeelt, speelt zich ook af in een 
mini-gemeenschap als De Wilgenhoek. Toch hebben we het samen met elkaar te doen. Door 
met compassie naar iedereen te luisteren en door ervan uit te gaan dat iedereen met de juiste 
intenties probeert te handelen, kunnen we in verbinding blijven met elkaar. Die verbinding hebben we 
nodig om het samen nog even vol te kunnen houden.  
 
Ik hoop op jullie begrip in welk besluit we komende periode ook nog te maken hebben (of niet!). 
Gina (directie) 
 

29 maart 2021 

   AGENDA 

 

• Donderdag 1 april  

Paasfeest 

• Vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag 

Alle kinderen vrij 

• Maandag 5 april 

Tweede Paasdag 

Alle kinderen vrij 

• Di. 13 april 

Start Ramadan 

• Wo. 14 april 

Kennismaken nieuwe ouders 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                                              LOCKDOWN  

In één van de vorige Wilgentenen stond er een ‘Rondje eerste week van’ We zijn er echter één vergeten te 
publiceren. Onze excuses hiervoor! DJ, wij maken het bij deze Wilgentenen direct weer goed. 
 

Ik vond de lockdown heel stom maar nu ben ik weer op school en dat is leuker.  

Met m’n vrienden spelen op het schoolplein. Ik speelde vandaag met Aaron en daarna met 

Dave en Joejoe en Jenairo en Zain een pannawedsrijd, alleen mocht dat niet heel jammer 

natuurlijk.  

Toen gingen we tafelen en toen ging de bel dus at ik een appel en nu ben ik aan het typen 

over dit verhaaltje.  
DJ - Bijenkorf 

 

                                                       JUDO 
Judo komt uit Japan. De hoofdstad van Japan is 
Tokio.   
 
Er was eens een meneer, die wilde groot en 
sterk worden. Hij heette Kaan. Hij ging op 
Jiujitsu. Daar mag je vechten, en dat vond hij 
niet leuk. Hij was er wel heel goed in geworden. 
Daarom heeft hij judo bedacht. Het is een 
verdedigingssport. Je moet slim zijn en goed 
nadenken. Je kunt ook winnen als je klein 
bent.   

We hebben geleerd om hallo te zeggen. Je slaat met je handen op de mat en je maakt een buiging 
met je hoofd. Als je valt, moet je met je handen op de mat slaan. Je kin moet op je borst.   
Het is leuk om te stoeien bij judo. Je moet de kinderen op hun rug duwen. Als iemand 5 seconden 
op de grond ligt, hebt je gewonnen.   
Je mag niet vechten en slaan, schoppen en bijten.  
De juf heet Esther, je moet stil zijn en goed luisteren.  

Wij vinden judo heel erg leuk.   

De Pinguïnpool  
 

                                                               SCHOOLFRUIT                                                          

Deze week is er GEEN schoolfruit. Graag de kinderen weer fruit meegeven. 
 
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                                                      PASEN 

Aanstaande donderdag, 1 april, vieren we Pasen op school. 
’s Ochtends worden de kinderen door de paashaas ontvangen op school. We 
doen dit precies zoals met kerst: De stamgroepleerkrachten staan op het 
plein om hun groep op te vangen. Ouders kunnen op deze ochtend NIET het 
schoolplein op. Dat zorgt voor teveel bewegingen.  
Vervolgens is er een paasontbijt geregeld door de Paascommissie. Dit is 

volledig coronaproof doordat alles is ingepakt voor elk kind afzonderlijk. En ook op deze dag gaan we 
paaseieren zoeken en sluiten we af het met bekend ‘Ei-ei-tikkie-tikkie-ei’ spel! Bij dit spel hebben we 
dit jaar stamgroepwinnaars i.p.v. een schoolwinnaar, omdat we in onze bubbels moeten blijven.  
We hebben er zin in om te vieren.  
Dank alvast aan iedereen die hebben geholpen met de inkoop, gaan helpen met de paasontbijtjes, 
eieren koken, paashaas zijn, in de vroege donderdagochtend komen versieren etc. etc. 
Wij gaan zorgen voor een leuke dag met de kinderen! 
 
Ps we weten dat bedanken van ouders ingewikkeld kan zijn omdat er meerdere ouders zich op 
verschillende momenten zich inzetten voor de school. Uiteraard zijn we alle ouders dankbaar in welke 
vorm zij zich ook inzetten voor de kinderen en voor ons als team! 
 

                       PROJECT: ‘RELIGIE/GELOVEN’ 

Tijdens het project over religie/geloven hebben de Vlinders zich verdiept in het Christendom 
en de Islam. Er werden veel spulletjes meegenomen vanuit thuis om erover te vertellen 
(bijbels, doopkaars). We maakten een alfabetboekje met hierin alle (nieuwe) woorden en ter 
versiering werden er kleine tekeningetjes bij gemaakt. Tijdens leeskringen werden verhalen 
uit de bijbel voorgelezen. Onze stagiaire vertelde veel over de islam en we konden de Koran 
bewonderen. 

In het Vlindervolk genoten we ook van een mooie presentatie 
over de Romeinen en zijn we aan de slag gegaan met het 
bouwen van Romeinse badhuizen. 
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                                    SCHOOLKAMP 2021 
Dit is een berichtje van de schoolkamp 2021 werkgroep:  
We zijn begonnen met de organisatie van het grote schoolkamp, dat in september 2021 zal plaatsvinden. Er is 
een mail gestuurd met de vraag voor ouderhulp voor en tijdens dit kamp. 
We hebben gelukkig al heel wat ouderhulp via briefjes en mailtjes ontvangen.  
We zijn blij te melden dat de kookploeg rond is.  
We hebben nog wel enkele ouders nodig, die mee willen gaan op het schoolkamp (die ook eventueel op de 
reservelijst zouden willen staan) en een groepje kinderen gaan begeleiden er komt dan t.z.t een “uitleg”avond 
met een draaiboek op papier.  
We hebben ook nog een aantal ouders nodig, die willen meedenken in de denktank! Dit is een groep ouders, die 
samen allerlei activiteiten bedenken voor op het kamp. 
 

Al heel wat jaren hebben we op de Wilgenhoek een groep “toneelouders” 
gehad. Zij bedachten samen (n.a.v. het thema van het schoolkamp) een 
rode draad/verhaal met “probleem” en natuurlijk werd dat altijd met de 
kinderen op het schoolkamp opgelost en er was een vrolijke, feestelijke 
afsluiting.  
De toneelouders wisselden regelmatig van samenstelling, hun kinderen 
gingen dan van school af of ze hadden al een aantal jaar in de toneelgroep 
gezeten. 

  
De toneelgroep valt eigenlijk onder het onderdeel “spel”.  
Zoals jullie weten zijn er vier basisactiviteiten op onze Jenaplanschool: 
gesprek, werk, spel en viering. Deze komen alle vier bijna elke week aan 
de orde. Spelenderwijs leren kinderen overleggen, naar elkaar luisteren, 
samen beslissingen nemen en creatief denken. Deze vier onderdelen 
komen ook op ons schoolkamp aan de orde. 
Het doel van de toneelgroep is dus in het thema van het schoolkamp een 
leuk spel bedenken, waarin kinderen op een ontspannen manier in mee 
kunnen spelen.  

Voor kinderen is het ook geweldig leuk om te ervaren dat  “grote” 
mensen (die ze eigenlijk al een beetje kennen) ook met dit spel kunnen 
meedoen. 
Wij, het team, zouden het heel gaaf vinden als we dit schooljaar weer 
een groepje ouders zouden kunnen vinden, die met dit onderdeel mee 
zou willen doen. We hebben tot nu toe 1 aanmelding voor deze groep. 
Je kunt op verschillende manieren mee doen, met het bedenken van 
het “spel”(verhaal)  of ook helpen met de uitvoering voor en tijdens het 
schoolkamp. 

 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of we ook echt op kamp kunnen gaan, dus zijn we ook een plan B aan 
het bedenken (waarbij het heel gaaf zou zijn, als er ook een toneelgroep zou kunnen zijn). Je zou dan kunnen 
denken aan het verzorgen van de weekopening (met hulp van team uiteraard) of gedurende die “schoolkamp” 
activiteiten aanwezig zijn rondom de school. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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Denk je na het lezen van dit alles:” Hé, dit lijkt me toch wel hartstikke leuk, schoolkampouder zijn, helpen in de 
denktank óf in de toneelgroep?” mail dan naar Sonja (sblokzijl@o2a5.nl)  of naar Saskia ( sbode@o2a5.nl) en 
dan hoor je z.s.m van ons!!!! 
 

 

                                                                  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! 

 

                                VAKANTIE ROOSTER 
Goede Vrijdag en Pasen   02-04-2021 t/m 05-04-2021 
Meivakantie     26-04-2021 t/m 07-05-2021 
Hemelvaart     13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren        24-05-2021 
Zomervakantie      19-07-2021 t/m 27-08-2021 
Herfstvakantie      18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Kerstvakantie     27-12-2021 t/m 07-01-2022 

 

                      NIEUWS VANUIT DE OUDERVERENIGING 

 

   MOOIE LEDENINITIATIEVEN IN DECEMBER, JANUARI EN FEBRUARI 

In december en januari heeft het bestuur van de 
oudervereniging geld beschikbaar gesteld voor twee 
mooie ledeninitiatieven: de extra 
Winterwonderlandviering in december en de 
realisatie van een groener schoolplein. 
Winterwonderland is bedacht en uitgevoerd door 
Saskia Reuvers en Jeroen Koenders. Met superveel 
enthousiasme wilden zij graag de kerstmaand extra 
opvrolijken en meteen zo het wegvallen van het 
schoolkamp compenseren. 
Als bestuur hebben we natuurlijk gehoor gegeven aan 
zoveel betrokkenheid. Het resultaat was ook echt 
fantastisch. Het geld is uit het lopende budget 
gehaald aangezien een aantal activiteiten ook dit jaar 
naar alle waarschijnlijkheid niet door kunnen gaan. 
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                                                   VERGROENING 

De vergroening van het schoolplein loopt al langer. We hebben vorig jaar al voorgesteld om het budget dat 
overblijft uit 2019-2020 voor vergroening in te zetten. Door dit voornemen is in 2019-2020 nog heel veel 
achterstallige contributie overgemaakt. Daar zijn we erg blij mee. Blijkbaar spreekt dit doel veel mensen aan en 
is er draagvlak. Via de digitale ledenpeiling in november is de inzet van dit budget voor dit doel definitief 
goedgekeurd. De budget wordt ingezet op de bouw van een wilgentenentunnel (door ouders!!) en (voor een 
klein deel) de (mogelijke) realisatie van de groene speelheuvel. Meer dan 15 ouders werken mee aan de 
realisatie van de tunnel. Dat is nu echt teamwork en ouderbetrokkenheid! 

 
 

  
 

                            VACATURE ACTIVITEITENCOÖRDINATOR 

Voor de aanvulling van het bestuur zijn wij op zoek naar een enthousiaste activiteitencoördinator. In deze rol 
kun jij een positieve draai geven aan de realisatie van alle ideeën die er zijn voor vieringen en leuke uitjes. Ben jij 
een echte regelaar met een hart voor kinderactiviteiten? Stuur dan jouw reactie naar 
ovjpsdewilgenhoek@live.nl. De vacaturetekst vind je hieronder: 

 
Vacature activiteitencoördinator 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 met de hele OV 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. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester, 
secretaris en twee algemene bestuursleden. Wegens een herverdeling van taken hebben we momenteel een 
vacature voor algemeen bestuurslid activiteitencoördinator. 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:ovjpsdewilgenhoek@live.nl
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Taken bestuurslid 4: activiteitencoördinator 

• Je zorgt voor een goede verwerking van de inschrijvingen van de ouderbetrokkenheid aan het begin van 

het jaar; 

• Je schakelt tussen het bestuur van de ov, de stamgroepouders en de commissies van alle vieringen; 

• Je ziet het als een uitdaging om te ouderbetrokkenheid te vergroten en de activiteiten te initiëren, 

coördineren en waar nodig te verbeteren of te vernieuwen met de leden; 

 
Wie ben jij? 
Voor de balans in het bestuur ben je bij voorkeur al wat langer bekend met het reilen en zeilen op onze school. 
Je bent bekend met de activiteiten en de vieringen en je weet onze leden goed te bereiken. Je bent dol op het 
coördineren van activiteiten en vieringen. De tijdsbesteding varieert tussen de 4 en 8 uur per maand. Mail je 
interesse voor 15 april aanstaande naar: ovjpsdewilgenhoek@live.nl. 
 
 

                                           LEDENPEILING EN ALV 

Graag kondigen wij hierbij aan dat we begin mei een nieuwe ledenpeiling uitsturen voorafgaand aan de 
Algemene LedenVergadering (ALV) van maandag 31 mei om 20.00 uur. De ALV zal in mei digitaal via Teams 
plaatsvinden. In de ledenpeiling geven we onze leden de keus over actuele zaken zoals: goedkeuring van het 
jaarplan voor volgend schooljaar; goedkeuring voor nieuwe bestuursleden en keuzes rondom budgetten.  
In de ALV worden de uitslagen besproken en worden de keuzes definitief. Wil jij bij de ALV zijn? Stuur dan jouw 
e-mailadres naar ovjpsdewilgenhoek@live.nl. Wil je een bepaald onderwerp op de agenda zetten (een vraag of 
een kwestie die je bezighoudt), geef dit dan vooral aan in jouw e-mail. 
 

                          NIEUWE SECRETARIS GEVONDEN! 

Wij zijn als bestuur erg blij met onze kandidaat-secretaris: Judith Valeton. 
In de ledenpeiling van mei kunnen alle leden hierover stemmen. Wij zijn als bestuur al ontzettend enthousiast. 
Hieronder stelt zij zich alvast aan jullie voor:  
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Judith van Winden-Valeton, 39, en sinds 2019 woonachtig in Leerdam. Ik ben 
getrouwd met Gertjan en onze zoon Casper (bijna 5) zit bij de Keiers. 
Ik heb Engels gestudeerd en ben werkzaam in de (internationale) binnendienst van een 
bedrijf gespecialiseerd in op maat gemaakte gehoorbescherming. Ik houd van organiseren 
en daarom ben ik daar ook actief als de voorzitter van de personeelsvereniging. 
In mijn privé-leven breng ik graag tijd door met het gezin en vrienden. Ook bak ik graag, 
ontspan ik met een boek of yoga en heb ik zelfs tijdens de lockdown de knutselmoeder in 
mijzelf ontdekt. 

Ik kijk uit naar het vervullen van de secretarisfunctie, omdat ik denk dat ik vanwege mijn ervaring met deze 
taken kan bijdragen aan deze mooie school en de activiteiten die hierbij horen. Ik ben er van overtuigd dat we 
met alle vrijwilligers, enthousiaste ouders en met het Wilgenhoek team de komende periode een nieuwe boost 
kunnen geven aan de positieve ontwikkeling van de school. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:ovjpsdewilgenhoek@live.nl

