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                    NIEUWBOUW 

Een update over de nieuwbouw. 
In de maanden december 2019/januari 2020 heb ik (Gina) een 
aantal keren met de gebruikers van Broekgraaf (SKCN, 
Basisschool De Klimop), de gemeente, en de projectbegeleider 
om de tafel gezeten, om de draad weer op te pakken rondom 
de nieuwbouw. De plannen rondom de nieuwbouw hadden 
een tijdje stilgelegen i.v.m. de reorganisatie van de gemeente.  
De gesprekken die zijn geweest, zijn vooral gegaan over hoe 
we met elkaar willen gaan ‘samenwonen’; welke ruimtes zijn 
logisch om samen te delen en waar onderscheiden we ons van 
elkaar? De SKCN zit daar als een rode draad tussendoor.  
Ik ervaar de gesprekken als heel constructief tussen de 
verschillende partners. We luisteren naar elkaars 
onderwijsconcepten en omarmen het idee dat straks in 
kindcentrum Broekgraaf ouders kunnen kiezen uit twee 
verschillende scholen. 
Met de ouders van de Werkgroep Broekgraaf heb ik het Plan 
van Eisen doorgenomen. Dit is een kaderstellend programma 
waarmee de architect kan gaan ontwerpen. Wat is de status 
nu? Op dit moment worden er architecten voorgedragen, 
daarvan wordt er één uitgekozen die mag gaan ontwerpen.  
Plan is dat we in 2023 het nieuwe gebouw mogen gaan 
betreden. 
 

                                            HUISWERK 

Wij proberen huiswerk zoveel mogelijk te voorkomen omdat het onze overtuiging is dat 
kinderen gelegenheid moeten krijgen om te spelen na schooltijd. Dat betekent echter niet dat 
huiswerk niet voorkomt. Ter voorbereiding van een kring of het leren van een topotoets of iets 
dergelijks, zal er altijd huiswerk zijn. In groep 7 en 8 is er ter voorbereiding op het Voortgezet 
Onderwijs ook huiswerk. Het kan ook voorkomen dat we individueel met een kind afspraken 
maken over werk mee naar huis nemen. Een stamgroepleerkracht maakt een inschatting van 
wat een kind af kan hebben in een week. Lukt dat niet, dan gaat hier uiteraard een gesprek aan 
vooraf met het kind wat de reden is van het niet af hebben van de planning. De conclusie kan 
zijn dat er werk mee gaat naar huis. 

9 maart 2020 

   AGENDA 

 

 Vrij. 13 mrt. 

Weeksluiting hal 

 Vrij. 13 mrt.  

Klassenavond 

Vlindervolk 

 Wo. 18 mrt 

Schoolvoetbal 

 Vrij. 20 mrt. 

Klassenavond 

Stokstaartjes 

 Wo. 25 mrt. 

Schoolvoetbal 

 Vrij. 27 mrt.  

Weeksluiting WO 

project: ‘Sexualiteit’ 

 Vrij. 27 mrt. 

Klassenavond Bijenkorf 
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                     AANNAME NIEUWE KINDEREN ONDERBOUW 

Al eerder heb ik (Gina) geschreven hoe lastig het is om met name in de onderbouw te 
anticiperen op de leerlingenaantallen. Dat komt o.a. doordat ouders zich soms laat inschrijven. 
We denken te starten met een bepaald aantal leerlingen en dan blijkt gedurende het 
schooljaar dat we blijven groeien. Gedeeltelijk wordt er altijd rekening mee gehouden dat er 
onverwachtse instroom is, maar hoeveel valt dus van te voren niet te voorspellen. De 
Wilgenhoek groeit, vanuit met name de onderbouw, hard. Fijn, dat betekent dat er vraag is 
naar Jenaplanonderwijs en ouders bewust kiezen voor onze school.  
In de onderbouw staan nu 3 leerkrachten op 2 groepen.  
Op het moment dat ouders weggaan in de ochtenden, worden de groepen vrij snel gesplitst. 
Dat geeft rust en dat doen de leerlingen en stamgroepleerkrachten goed.  
Wenselijker is het om meer fysieke ruimte/lokalen te hebben. Hierover ben ik met de 
gemeente en met de Stichting O2A5 in overleg. Deze extra ruimte zal in het nieuwe schooljaar 
in gebruik worden genomen. Op het moment dat daar meer duidelijkheid over is, zal ik u 
daarover informeren.  
Een vraag die soms wordt gesteld, is of wij geen aannamestop kunnen regelen. Het antwoord 
daarop is dat wij dat niet zomaar kunnen. Als een kind bij ons wordt aangemeld, hebben wij 
zorgplicht. Dit betekent dat wij  verplicht zijn het kind onderwijs te bieden, tenzij wij kunnen 
beargumenteren waarom wij dat niet kunnen. Het argument “we zitten vol” zal niet zomaar 
acceptabel zijn, omdat de gemeente dan voor ons op zoek moet gaan naar ruimte (ze gaan dan 
op zoek naar meer lokalen die wij als school kunnen gebruiken). Daarnaast hebben wij, i.v.m. 
de nieuwbouw, een verantwoordelijkheid om ook de nieuwe kinderen in Broekgraaf een plek 
te bieden.  
In de nieuwbouw is er al volop  rekening gehouden met groei en zal er gebouwd gaan worden 
voor een verwacht leerlingenaantal. Daarnaast is het de opdracht aan de architect om het zo 
flexibel te bouwen dat lokalen van beide scholen inwisselbaar zijn afhankelijk van de 
leerlingenaantallen.  
  
Om beter te kunnen anticiperen op leerlingenaantallen wil ik ouders vragen om hun jongere 
kinderen  alvast in te schrijven. Daarmee kan ik aan de gemeente aantonen hoeveel leerlingen 
er nog gaan komen en het helpt mij om beter de formatie en ruimte te kunnen sturen. 
Ook als u iemand in uw omgeving kent, die denkt naar onze school te willen, mogen zij hun 
kind(eren) alvast  al inschrijven.  
 Inschrijfformulieren zijn op te vragen bij: Delphine via: dvansanten@o2a5.nl of via onze 
website  https://www.jpsdewilgenhoek.nl - (via ‘over ons’ en ‘Jaardocumenten’). 
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                 HET SCHOOLKAMP IN SEPTEMBER 2020 

De voorbereidingen voor het schoolkamp in september 2020 zijn inmiddels weer gestart.  
De schoolkampcommissie en het team hebben gezamenlijk teruggekeken op kamp 2019. We 
kijken daar heel tevreden op terug. Mooie locatie, lekker eten, goed toneel en veel gezellige 
spelletjes samen. Maar er zijn ook verbeterpunten, waaronder het tussentijds ophalen en 
terugbrengen van kinderen. 
 

Op onze school gaan wij bewust in het begin van het schooljaar al vanaf groep 3 op 
schoolkamp. In het begin van het schooljaar start namelijk ook de groepsvorming. Je hebt er 
een heel jaar profijt van dat je elkaar tijdens schoolkamp op een andere manier hebt leren 
kennen. Er zijn kinderen (en soms ook ouders) die schoolkamp spannend vinden. En dat 
begrijpen we. Het tussentijds halen en brengen van kinderen bleek om meerdere redenen niet 
wenselijk. 
 

Tussentijds halen en brengen 

Zo bleek dat meerdere kinderen werden opgehaald, omdat van te voren gedacht werd dat het 
moeilijk zou gaan worden, maar tijdens schoolkamp bleek dat dit niet nodig was. Kinderen die 
het zonder dat vangnet van halen en weer brengen wel naar schoolkamp gingen, kregen het 
hierdoor juist wat moeilijker. Dat is niet fijn. 
Ook onder ouders liep dat soms wat ‘scheef’. Iedere ouder zou het leuk vinden om bij de bonte 
avond aanwezig te zijn. En dan juist die kinderen die opgehaald werden, daarvan konden de 
ouders even blijven kijken. Dat leidde tot wat irritaties. Maar achteraf gezien hebben we ook 
moeten constateren dat het halen en brengen van kinderen verstorend werkt op de 
groepsvorming. En daar is het schoolkamp nu  juist niet voor bedoeld!  

 

Laten we met z’n allen op kamp gaan 

Wij begrijpen dat het op schoolkamp gaan voor vele spannend kan zijn. Maar wij hopen ook 
dat ouders ons het vertrouwen geven dat als er iets is, wij echt contact zullen opnemen. Er 
wordt dan altijd een passende oplossing gevonden. Een belletje met het thuisfront kan dan al 
genoeg zijn om een moeilijk moment door te komen. Het team van leerkrachten en veel 
schoolkampouders hebben hier al jarenlang ervaring mee.  
Laten we gewoon met z’n allen op schoolkamp gaan! Het tussendoor halen en brengen is 
hierin niet de bedoeling en…. Geen bericht is goed bericht!! 

Team Wilgenhoek 
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                           W.O. PROJECTEN OP DE WILGENHOEK 

Sinds een aantal jaar proberen wij de kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld om hen 
heen. Dit “vakgebied” noemen wij wereldoriëntatie. Peter Petersen (de oprichter van het 
Jenaplan onderwijs) vond dat wereldoriëntatie het hart van het Jenaplan onderwijs zou 
moeten zijn. Een aantal keer per schooljaar zijn er dan ook de wat grotere w.o. projecten 
schoolbreed. Wij kiezen de projecten uit de lijst met kerndoelen, die de minister ons aanreikt. 

De thema’s hebben elke keer een andere invuling. De ene keer ligt de nadruk meer op 
geschiedenis, dan weer op de natuur en nu ligt de nadruk op het menselijk lichaam/welzijn en 
seksualiteit. 

In elke bouw vragen we aan de kinderen wat ze over een bepaald onderwerp zouden willen 
leren. Hier komt dus weer het eigenaarschap van het kind aan de orde en het feit dat wij ze 
dus nieuwsgierig willen maken en niet alles “voorkauwen.” 

Tevens ziet u in elke bouw de leervragen in de groep hangen, waarvan de 
stamgroepleerkrachten vinden dat de kinderen hierover zouden moeten leren in het 
betreffende project. 

Wij zijn nu begonnen met een project, waarin wij met kerndoel 38: ‘Oriëntatie op jezelf en de 
wereld-, mens en samenleving’ aan de slag gaan. Misschien leuk voor u als ouder om de 
volledige aangepaste tekst van het kerndoel eens te lezen. Die is als volgt: ‘Eind 2012 is naar 
aanleiding van een motie in de Tweede Kamer de tekst van kerndoel 38 aangepast. In de 
nieuwe tekst van dit kerndoel is expliciet opgenomen dat leerlingen 'leren respectvol om te 
gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele 
diversiteit'. Achtergrond hiervan is dat volgens de indieners van deze motie een groot deel van 
de scholen in het primair en voortgezet onderwijs in het curriculum onvoldoende aandacht 
schenkt aan seksualiteit en seksuele diversiteit. De gedachte achter de motie is dat aandacht in 
het onderwijs voor seksualiteit en seksuele diversiteit van groot belang is voor seksuele 
weerbaarheid, een veilig schoolklimaat, tolerantie en acceptatie van homoseksualiteit. (Bron 
SLO.)’ 

De doelen voor de onderbouw anders zijn dan de bovenbouw. Bij de onderbouw gaat het 
meer om je eigen lichaam en misschien ook al over verliefdheid terwijl de kinderen in de 
middenbouw en bovenbouw meer al over seksualiteit en acceptatie hebben. Wij hebben 
prachtige kringgesprekken in de groepen. Elk op hem/haar eigen niveau. 

We proberen in de veilige, luchtige sfeer, die er in onze stamgroepen is, de kinderen te leren 
dat jouw lichaam van jou is en bespreken de manieren van hulp die er zijn voor de kinderen. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                 KINDEREN DIE 4 WORDEN IN DE MAAND JULI 

Kinderen die 4 jaar worden, in de maand juli, kunnen na de zomervakantie instromen in de 
groep. Dit is vastgelegd in de ‘brochure onderbouw’. De kinderen komen anders in volle 
groepen, waardoor er minder aandacht is om het nieuwe kind goed te begeleiden. Kinderen 
zitten dan net op school en dat stopt dan weer i.v.m. 6 weken zomervakantie. Wel worden 
deze kinderen uitgenodigd op de wenochtend in juli. 
  

                                    JENPLAN OUDERAVOND 

Op donderdag 23 april van 19.30 tot 21.00 uur wil ik (Gina) alle ouders uitnodigen voor een 
algemene kennismaking over Jenaplan. Omdat er veel nieuwe ouders zijn, leek het ons goed 
om weer een soort ‘opfriscursus’ met elkaar te hebben. Het zal gaan over het historisch 
perspectief (hoe is de Jenaplanfilosofie ontstaan?) en hoe Jenaplanschool De Wilgenhoek vorm 
geeft aan de Jenaplanprincipes.  
De avond wordt verzorgd door Marjon Clarijs van bureau “Doen in onderwijs”.  
Het team zal ook hierbij aanwezig zijn. Wij hopen u, in groten getale er ook bij zullen zijn. 
 

                                   KANGOEROEWEDSTRIJD 

In de week van 16 maart doet de Wilgenhoek weer mee met de landelijke Kangoeroewedstrijd. 
(Kangoeroewedstrijd is een wereldwijde wiskundewedstrijd). In Nederland doen er ongeveer 
140.000 kinderen op 2350 scholen mee op basisscholen en middelbare scholen. De kinderen 
maken allerlei soorten reken en wiskunde opdrachten. 
 

                                  WEEKSLUITING 

Vrijdag 13 maart is er een weeksluiting in de hal. Aanvang: 13:45 uur 
 

 

                             WATERPOLO 

Dinsdag 17 maart neemt 1 team van de Wilgenhoek deel aan de 
waterpolocompetitie in het zwembad in Vianen. 
We wensen de deelnemers veel plezier en succes! 
Kom massaal de kinderen aanmoedigen!!! 
 

 

                                             GYMSCHOENEN 

Wij zijn op zoek naar reserve gymschoenen voor groep 3 en 4. Wie o wie heeft nog een paar 
gymschoentjes over (die bijv. te klein zijn). Geef ze af aan Marie-Elise (Vlindervolk) 
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                                 SCHOOLFRUIT 

De deelname van het gratis EU-Schoolfruit loopt t/m 16 april. U kunt vanaf 17 april uw 
kind(eren) alle dagen weer fruit meegeven. 
 

 

                                             KEUZECURSUS 

Wij willen alle ouders/verzorgers bedanken voor jullie inzet bij de afgelopen keuzecursus. De 
keuzecursusmiddag was weer een groot succes!  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende keuzecursus is vrijdag 5 juni, zet hem alvast in de agenda. 

                                    SCHOOLVOETBAL 

Woensdag 18 maart start het schoolvoetbaltoernooi, georganiseerd door Jeugd Actief. 
Wie speelt wanneer en waar: 
Op woensdag 18 maart spelen de jongstemeisjes bij L.R.C. 
Op woensdag 25 maart spelen de oudste meisjes bij Leerdam Sport. 
Op woensdag 1 april spelen alle jongens bij L.R.C. 
De wedstijden beginnen allemaal om 13:00 uur! 
Bij heel slecht weer worden deze data aangepast (respectievelijk 8 en/of 15 april). 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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Op vrijdag 17 april wordt aan het eind van de middag is de finale op Leerdam Sport. 
 
Wij (team) wensen alle deelnemers en coaches succes. Maak er leuke en sportieve wedstrijden 
van! 
Oproep aan ouders/familie: Kom massaal kijken en moedig onze spelers/speelsters aan. Het 
publiek wordt voetbaltermen gezien als ‘De twaalfde man’!                                     

 

                                         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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