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                   LERAREN TE KORT 
Je leest het overal; leraren te kort in Nederland. Helaas ook een droevig 
besluit dat in Amsterdam een school heeft moeten sluiten. 
Zoals  in de vorige nieuwsbrief stond, zijn wij dan ook blij dat het team op 
de Wilgenhoek compleet is. Het bestuur en wij doen er alles aan om de 
vacatures goed te vervullen en bij uitval van de leerkracht de leerlingen 

op te vangen: het bestuur heeft een aantal mensen ‘boventallig’, wij 
hebben ons hiervoor aangemeld bij een invalpool en er zijn bij ons 
op school ook ouders met een onderwijsbevoegdheid die in geval 
van nood nog wel eens willen invallen.  
Kunnen wij geen invaller vinden, dan zijn we genoodzaakt kinderen 
naar huis te sturen. Dat vinden wij een hele vervelende maatregel om 
te moeten nemen, maar dat doen wij wel om de overige leerkrachten 
niet nog meer te belasten in de werkdruk, die wel degelijk gevoeld wordt. 
Het is belangrijk om het werkplezier van iedereen en hun enthousiasme 
te behouden. Het zal een uiterste maatregel zijn, maar wij hopen. dat als 
deze genomen dient te worden, op uw begrip.  
Immers staat er een enthousiast en hardwerkend team op de Wilgenhoek 
waar we bijzonder trots op zijn. Een team dat zich elke dag maximaal 
inzet voor uw kind(eren). Zij verdienen onze waardering. 

             

                                                             

             RECTIFICATIE 

In de vorige Wilgentenen stond er een stukje over ‘Oudertraining rondom (hoog)sensitiviteit, emoties 
en opvoeding van Mirjam Bogerd’. Dit item is niet schoolgerelateerd en had o.v.v. ‘Ingezonden stuk’ 
vermeld moeten worden. Onze excuses voor de ontstane verwarring.   
 

                                                                          SCHOOLKAMP 

Deze Wilgentenen zal vooral in teken staan van het schoolkamp! 
Want wat was het weer een succes!  
Fantastisch om alle ouders, teamleden en kinderen met elkaar te zien tijdens het kamp.  
Soms zou je bijna vergeten dat het niet alleen maar bedoeld is als ‘leuk’! Op een Jenaplanschool is de stamgroep 
heel erg belangrijk. Juist aan het begin van het schooljaar wordt de groep weer opnieuw gevormd. Je leeft, viert, 
werkt en speelt met elkaar. Doel van een dergelijke start is dan ook om elkaar te leren kennen. De vorm die al 
jaren op de Wilgenhoek (en op veel  Jenaplanscholen) is gekozen, is kamp. Niet alleen voor kinderen is het 
vormend maar ook voor het team en voor ouders. De verhalen van het kamp zijn te lezen op de website. De 
foto’s volgen nog. Bedankt voor alle inzet. Het is en blijft toch een bijzonder spektakel. 
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                                     HET SCHOOLKAMP DOOR DE OGEN VAN EEN AANTAL KINDEREN…. 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Kamp 2019 23, 24, 25 september 

We zijn met de school op kamp geweest. Ik vond de disco en de stormbaan het leukst. Het 

lichtbundelspel was ook heel leuk. We gingen best laat naar bed. Bij de bonte avond gingen wij 

mime-spelen. Het kamp was heel leuk. 

Indy - Bijenkorf 

                                                                Kamp 

Ik ben op kamp geweest. Ik vond het echt heel leuk en het avond spel was ook heel leuk, 

omdat je dingetjes naar de overkant moest brengen en je had maskertjes gekregen. Zo was 

ik onherkenbaar. Als de ouders met de zaklamp op je schenen en je naam zeiden dan was 

je af. Dat was het avondspel.  

Iejeste – Bijenkorf 

                                           Kamp 23, 24 en 25 september 2019 

We zijn met de school op kamp geweest. Ik vond het avond spel erg leuk! We moesten 

kraaltjes naar de overkant brengen, maar ik zag bijna niks dus ik botste tegen Bart 

aan. Wat ik ook leuk vond was de disco. We mochten lang opblijven en er werd nog een 

verhaal verteld. Het was echt top! En we gingen slapen. Maar ik kon geen oog dicht 

doen dus ja, ik maakte Mint wakker. Toen gingen we naar de wc en toen gingen we 

gewoon weer slapen. Het werd toen de volgende dag en gingen wij naar huis. Dat was 

het. 

Nikki - Bijenkorf 
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Er is geconstateerd dat er ouders zijn, die naast de school hun auto “even” hun kind 
‘uitladen’, terwijl het heel druk is met auto’s die naar de parkeerplaats gaan een plekje 
zoeken en auto’s die weer wegrijden. Rijdt a.u.b. door naar een parkeerplek, ook wanneer 
het regent. Het kan nooit de bedoeling zijn dat uw kind onder een auto komt! 

                                 

                               GEEN FIETSEN BIJ SKCN 

Een vriendelijk doch dringend verzoek van de SKCN om GEEN fietsen binnen het hek 
van de SKCN neer te zetten. Namens de SKCN hartelijk dank!! 

                          

                                GEEN FIETSEN BIJ HET HEK 

Ook geen fietsen bij de in-/of uitgang van de schoolhek. Er zijn speciaal voor onze 
school fietsenrekken gezet bij LACO. Graag daar de fietsen neerzetten aub!! 
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                                        EETOUDERS GEZOCHT   

Op vrijdag is er maar 1 eetouder! Dit is echt te weinig. We hebben er minimaal 3 nodig. 
Wie o wie kan komen eten en pleinwacht lopen? Graag aanmelden bij: haydieklemann@icloud.com . 
Alvast bedankt.    

 

                        KEUZECURSUS VRIJDAG 8 NOVEMBER 

Wij zoeken weer ouders/verzorgers die een keuzecursus willen verzorgen op vrijdag 8 
november.  
De keuzecursus is voor de middenbouw en bovenbouw en wordt verzorgd door ouders, 
opa’s, oma’s, verzorgers en leerkrachten. Het geeft de kinderen de mogelijkheid om zich, 
in kleine groepjes (6-8 kinderen), een techniek eigen te maken of zich in een bepaald 
onderwerp te verdiepen. De activiteit is op de vrijdagmiddag en duurt van 12:45 uur tot 
14:15 uur. Van belang is dat de activiteit voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 geschikt is. 

Liever een keuzecursus verzorgen met een andere ouder? Helemaal prima, dit kun je aangeven 
bij je aanmelding. De intekenlijst hangt op de paarse deur bij de ingang. Voor vragen kun je 
contact opnemen met Kimber (Rommelpot) via kvanzomeren@o2a5.nl 
 

                                    

                                       BERGRUIMTE GEVRAAGD 
Wij hebben op school een aantal tafels en stoelen liggen die wij tijdelijk willen opslaan. We hebben op school 
echter geen bergruimte. Is er iemand die een plek in zijn/haar schuur heeft waar onze meubels droog kunnen 
staan? Graag melden bij: gmimpen@o2a5.nl 

                                               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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