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                                                      SINTERKLAAS 
Sinterklaas is weer in ons land. We hebben enorm veel zin om dit feest te vieren. Hier en daar wat anders dan 
we gewend zijn, vanwege corona, maar we zullen ervoor zorgen dat het de kinderen aan niets ontbreekt.  
De school is versierd, zodat de kinderen dinsdag feestelijk welkom geheten worden. Helaas is er geen normale 
weekopening mogelijk, maar een Sinttijd zonder weekopening kan natuurlijk niet. Alle groepen starten dinsdag 
17 november met een digitale weekopening geheel in het teken van onze Sinterklaasviering. 
 
Verdere informatie over het sinterklaasfeest wordt vervolgd in een speciale Wilgentenen Sinterklaas editie.  

 
                         FIETSVERLICHTING 

Elk jaar vraagt is er een landelijke campagne om na de start van de wintertijd aandacht 
te besteden aan een werkende fietsverlichting. Dit jaar is de slogan: ‘AAN’ en worden 
fietsers opgeroepen hun fietsverlichting aan te zetten in het donker. 
Het is verstandig om te controleren of de fietsverlichting in orde is om veilig deel te 
nemen aan het verkeer. 
                

16 november 2020 

    AGENDA 

 

• Wo. 18 nov. 

Info-uur nieuwe ouders 

• Vrij. 4 dec. 

Sinterklaasfeest 

• Do. 17 dec. 

Kerstfeest 

• Ma. 21 dec. t/m vrij. 1 jan. 

Kerstvakantie 

 

      Sinterklaasfeest 
    vrijdag 4 december   
 
 

IN LEERDAM 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vierlingsbeek-groeningen.nl%2Fverenigingen%2Fsinterklaascomite-vierlingsbeek-groeningen%2F&psig=AOvVaw3wi9x7YcZHrBovI51HfnQd&ust=1605541836008000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDu0cjzhO0CFQAAAAAdAAAAABAG
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                              MASTER VOOR ANOUK  
Anouk (Pinguïnpool) heeft haar Master ‘Special Educational Needs’ gehaald met als 
differentiatie ‘Jonge kind specialist’.  Wat een kanjer dat het haar gelukt is om 
naast een fulltime baan ook nog een master te halen! We zijn blij dat we gebruik 
mogen maken van haar specialisme èn zijn ontzettend trots op haar. 
Gefeliciteerd Anouk! 

 
               

   

                                                  EVEN VOORSTELLEN 
Ik zal me bij deze even voorstellen. 
Mijn naam is Mylène Verweij.  
Even een persoonlijk stukje over mezelf.  
Ik ben al een hele tijd getrouwd met Johan en samen hebben wij drie volwassen zonen, die alle 
drie nog studeren. Verder hebben we thuis ook een hele lieve Labradoodle, die Woezel heet en 
ook nog vier kippen. Helaas zijn de kippen erg oud en leggen dus geen eieren meer. En dat 
terwijl ik bakken zo ontzettend leuk vind om te doen, net als koken.  Dus moet ik de eieren 

maar kopen voor mijn taarten. Verder vind ik het heerlijk om te wandelen, lekker te gaan hardlopen en sinds 
kort zit ik met mijn middelste zoon op een duikcursus. Daar moet ik dus een brevet voor halen. Ik hoop dat 
brevet te kunnen gaan gebruiken op de reizen die wij nog zullen maken. Maar helaas ….corona. Verder ben ik 
ook erg graag met mijn handen bezig, zoals naaien van kleding, haken enz. Eigenlijk heb ik tijd te kort.   
 
Sinds begin dit schooljaar ben ik, samen met Willem, de stamgroepleerkracht van de Keiers. Met heel veel 
plezier ben ik begonnen in deze leuke, gezellige groep. Ik heb het er erg naar mijn zin. Gelukkig mag ik nog een 
poosje blijven. Op woensdag werk ik in Asperen op de Zandheuvel en heb ik daar samen met juf Betsy ook groep 
1 en 2. Voor dit schooljaar heb ik een aantal jaren invalwerk gedaan. Gewoon omdat ik het leuk vond om alle 
scholen binnen O2A5 te leren kennen. Voor mijn invalwerk, heb ik op de Vuurvlinder (combinatiegroep 4/5/6) 
en in Noordeloos (combinatiegroep 3/4/5) gewerkt. Als er nu aan mij gevraagd zou worden welke groep ik het 
leukst vind, kan ik dat op dit moment niet echt zeggen. Eigenlijk vind ik alle groepen leuk.  
 
Op dit moment geniet ik van het werken in groep 1 en 2 en van het werken op de Wilgenhoek. Mochten er nog 
vragen zijn dan kun je me donderdag en vrijdag bij de Keiers vinden.  
Groetjes Mylène  

 

                                          GEVONDEN VOORWERPEN 

Deze week staat de bak met gevonden voorwerpen weer op de picknicktafel bij de schommel. 
Kijk of er nog iets in zit dat van uw kind afkomstig is.  
 

                                       GEZOCHT: RESERVE KLEDING  

We zijn op zoek naar ondergoed, broeken en sokken als reserve bij "ongelukjes". 
Het gaat vooral om iets grotere maten, vanaf middenbouw. 
Meegeven aan uw kind en af laten geven bij Marie-Elise (Vlindervolk). 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                                    KERST 

Kerst zal op een andere manier gevierd worden dan we gewenst zijn. Ook hier geldt dat we i.v.m. corona, 
creatief moeten nadenken over wat wèl kan!  
We hebben dit schooljaar gekozen voor het thema: ‘Verbondenheid, gemeenschap (vriendschap) en licht’.  
Donderdag 17 december vieren we de hele dag in school Kerst i.p.v. een kerstavond. Op die dag mogen alle 
kinderen mooi verkleed op school komen (of juist in hun meest foute kersttrui). We eten gezamenlijk op school 
(wàt? Dat houden we nog even geheim).  
De bedoeling is dat we die dag ons verwonderen over het mooie toneelspel (wat we te zien krijgen, onder 
begeleiding van Monique Sentjens), ons verbazen van het talent dat we te zien krijgen door de optredens van de 
kinderen uit je eigen stamgroep en genieten van gezamenlijk afsluiten, zodat we ons verbonden voelen met 
elkaar.  
 
Dit schooljaar doet De Wilgenhoek mee aan de kerstkaartenactie van het Ouderenfonds. Voor de oudere 
eenzame mensen onder ons kan kerst soms een moeilijke periode zijn. Samen met Post NL en met het 
Ouderenfonds is een actie bedacht om zoveel mogelijk ouderen een kaartje te sturen om ze op deze manier een 
lichtpuntje te bezorgen. Wij zetten ons hier graag voor in.  
 
Het kerstcafé en het kerstconcert kunnen helaas niet doorgaan. Dat vinden we echt heel jammer! Als 
jenaplanschool zijn we zo gewend om met elkaar het vieren op te pakken (dit is dan ook één van onze pijlers). 
Dat het anders uitpakt, is voor iedereen wel te begrijpen, maar kan door, zowel het team als ook door jullie, als 
jammer ervaren worden. We hopen op andere tijden waarin we het samen vieren ook weer met 
ouders/verzorgers kunnen oppakken. Weet dat wij op school er van alles aan doen om er een mooie en 
feestelijke kerstdag van te maken.  
 
Nadere informatie volgt in de volgende Wilgentenen. 

            KERSTVIERING 

            17 DECEMBER  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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OPGEVEN BROERTJES EN ZUSJES 

Willen jullie er aan denken om broertjes en zusjes aan te melden op De Wilgenhoek? De groei zet onverminderd 
hard door en wij willen op een goede manier deze groei begeleiden.  
Het inschrijfformulier is te downloaden via de website (https://www.jpsdewilgenhoek.nl/jaardocumenten) 
(deze link wordt ook nog even apart vermeld in de meegezonden mail) of op te vragen bij Delphine 
(administratie) via dvansanten@o2a5.nl. De formulieren kunnen ook (ingevuld en voorzien van handtekeningen) 
retour gezonden worden aan Delphine. Alvast bedankt. 
 
We hebben nog wel inloopmomenten voor nieuwe ouders, die onze school nog niet kennen. Dit kan nu alleen 
op afspraak via Gina (directie) gmimpen@o2a5.nl.  I.v.m. Corona kunnen we helaas niet meer de hele school (in 
aktie) laten zien, maar wordt  er in de taartpunt een presentatie gegeven over de werkwijze van onze school. 
 

                                                 WIJZIGINGEN 

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

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
https://www.jpsdewilgenhoek.nl/jaardocumenten
mailto:dvansanten@o2a5.nl
mailto:gmimpen@o2a5.nl
mailto:delphinvansanten@o2a5.nl

