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                                    EINDE SCHOOLJAAR 

Laatste schoolweek en dan zit schooljaar 2020-2021 er op. Ook 
dit schooljaar liep weer anders dan we hadden gedacht en 
misschien hadden gehoopt. Een lockdown in januari/februari 
zagen we niet aankomen. We hebben er met elkaar veel hinder 
aan ondervonden. Kinderen horen gewoon op school te zijn! 
Dan vinden wij het fijnst. Een tijdje is het even rommelig 
geweest met gezinnen en ook groepen op school die in 
quarantaine moesten. Door de corona is de afstand van school 
naar ouders groter geworden. Dat is echt heel jammer, zeker 
voor een Jenaplanschool. Ik hoor vanuit verschillende hoeken 
dat er wel het verlangen is om elkaar te ontmoeten en de 
tradities van school weer op te pakken. Wellicht dat bij de start 
van het nieuwe schooljaar corona nog niet voorbij is. We zullen 
dan creatief moeten gaan nadenken in alles wat wel mogelijk is. 
Fijn dat er binnen de oudervereniging een nieuwe functie is 
genaamd activiteitencoördinator. Ik wil met hen en met de 
nieuwe stamgroepouders het liefst zo snel mogelijk in het 
nieuwe schooljaar om tafel om te kijken hoe we elkaar weer 
kunnen ontmoeten. Zolang de 1,5m maatregels er is kunnen we 
helaas niet in de ochtenden alle ouders tegelijkertijd in school 
hebben. Daar zijn de gangen te smal voor. Misschien dat we met 
de stamgroepouders kunnen kijken hoe we hier vorm aan 
geven.  
Bovenal sluit ik een goed schooljaar af en ben ik trots en 
tevreden hoe we met het team in gezamenlijkheid dit schooljaar 
hebben doorlopen. Ook dank aan alle ouders voor hun inzet en 
het delen van hun creatieve ideeën.  
 
Kamp september 2021 
Zoals in de vorige Wilgentenen al is genoemd is er op DIT 
moment ruimte in het RIVM protocol om een kamp te 
organiseren. Wel geldt de 1,5 meter maatregelen tussen 
volwassenen. In de week voorafgaand aan de startweek van 
school, komt de kampcommissie bijeen en zal een definitief 
besluit nemen afhankelijk van de situatie op dat moment. Het 

nieuwe protocol zal dan ongeveer ook komen. Mogelijk is het protocol er nog niet op het moment 
dat wij een besluit moeten nemen. Het kamp is zo opgezet dat de activiteiten die plaatsvinden 
tijdens het kamp ook nog verplaatst kunnen worden naar Leerdam. Fingers crossed zeg maar! 

12 juli 2021 

   AGENDA 
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NPO gelden 
Vanuit de overheid hebben we geld gekregen om achterstanden die opgelopen zijn tijdens corona 
weg te werken. Dit is een eenmalige injectie vanuit de overheid. Wij hebben met het team in 
afstemming met de MR gekozen voor groepsverkleiningen. Met name de groep 3-4 zal volgend 
schooljaar niet groot zijn. Verder hebben we gekozen om onze taalspecialist (Ria) en 
rekenspecialist (Eline) een dag in de twee weken uit te roosteren. Zij zullen specifiek aan de slag 
gaan met het verbeteren van het automatiseren (rekenen) en begrijpend lezen (taal). Verder zal 
Liza zich gaan scholen als specialist hoogbegaafdheid. 
 
Bouwcoördinatoren 
Dit schooljaar zijn wij gestart met het werken met bouwcoördinatoren. Voor de onderbouw is dat 
Chantal (zij vervangt Helma die nog aan het re-integreren is), voor de middenbouw is dat Anouk 
en voor de bovenbouw is dat Kimber. Zij vormen samen met de directie het MT. Het kan zijn dat 
bij vragen of bij gesprekken van ouders en stamgroepleiders eerst de bouwcoördinator aanschuift 
en indien nodig later nog directie. De bouwcoördinator coördineert een bouw. Zorgt ervoor dat 
zaken en processen afgestemd zijn en bereiden samen lessen of thema’s voor. 
 
School bestaat 40 jaar! 
En wat hebben we dat leuk gevierd met elkaar. Eigenlijk bestaat de school stiekem 41 jaar maar 
we hadden het vorig jaar vanwege corona uitgesteld. Bedankt alle ouders voor de bijdrage van 
onze schoolbieb! Wij, en dan vooral de kinderen, zijn er super blij mee. Als er mooie boeken staan, 
ben je ook gemotiveerder om te gaan lezen. En dat beïnvloedt uiteraard ook weer de 
leesresultaten. Bij de opening kregen wij van de oudervereniging het boek “De kleine Prins”. Dit 
boek is meer bedoeld voor ons, om voor te lezen in de groep. Het is een heerlijk ontroerend 
verhaal, voor alle grote mensen die ooit kind zijn geweest. Er staan voor kinderen herkenbare 
zinnen is als “Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf, voor kinderen is het knap vermoeiend 
om ze elke keer opnieuw alles uit te moeten leggen”. Het is een aan te raden boeken om lekker 
met je kind ook in de vakantie te lezen. Gegarandeerd mooie dialogen! Dank aan de organisatie 
van afgelopen vrijdag. Het was super geregeld. Het feest vieren met elkaar zijn we gelukkig nog 
niet verleerd. 
 

Terugblik op eindfeest 

40 jaar Wilgenhoek 
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Wat was het een feestelijke en zonnige dag! 
Vrijdag 9 juli wapperden de zelfgemaakte vlaggetjes  en 
stroomde het plein vol met kinderen en ouders.  
De school ontving symbolisch van de Oudervereniging 
een boek van de Kleine Prins ….. 
 
 
 
 
             ……èn de banier voor aan de vlaggenmast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de plechtigheid kon het feest beginnen, er was van alles te beleven: 
Op het plein allerlei (oud Hollandse) spelletjes. 

 
  
 
 
Koek happen en vooral de suikerspin waren zeer geliefd. 
 
 
 
  
  

  
Bij het spel “Gatenkaas” haalden de kinderen van de 
Stokstaartjes de meeste punten.  
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In de stamgroepen werden cupcakes versierd en kon bingo worden gespeeld. Ook het “spijkerpoepen” was 
weer hilarisch.  
Er werd gekeken naar de film die gemaakt was voor het jubileum 40 jaar Wilgenhoek. Er kwamen veel bekenden 
in voor. Er volgt nog een langere film met nog meer herinneringen en een impressie van het feest.  
 
In LACO (gymzaal) was er ook volop keuze: Een rodeo kameel en ook een rodeo stier, waar ook de 
onderbouwkinderen vrolijk op klommen en veel plezier aan beleefden. 
Ook het springkussen en de wervelwind zorgden voor veel blije gezichten. 

 

                 
 

Het feest was compleet met een grote puntzak friet. Alle kinderen en ook alle begeleiders (ouders, stagiaires, 
oud leerlingen en teamleden) lieten zich dit goed smaken. 

 

 
 

 

We kijken terug op een geslaagd feest en bedanken iedereen , die ervoor hebben gezorgd, hartelijk dat het een 
fijne dag is geweest. Vooral een extra woord van dank voor de ouders die in de commissie veel voorwerk 
hebben verricht.  
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 nog veel meer mooie boeken 

aangeschaft en de schoolbibliotheek wordt intensief gebruikt

Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Ik ben Donna,  een super enthousiaste juf van nu nog 23 lentes 
jong en na de zomervakantie 24! Met heel veel plezier zal ik na de zomervakantie de nieuwe 
middenbouw groep opstarten. Binnen het Jenaplanonderwijs heb ik twee jaar ervaring mogen 
opdoen d.m.v. stage, ik ben erg blij dat ik mijn passie voor dit onderwijs mag delen met de 
kinderen.  
Het ontwerpen en integreren van lessen vind ik erg leuk en vooral leerzaam. Een rijke en 
betekenisvolle leeromgeving zal ik samen met de kinderen creëren. De veiligheid voor de 
kinderen staat bij mij vooraan. Aan het opbouwen van een relatie en de samenhorigheid in de 
groep zal dan ook veel aandacht worden besteed. 
 
Naast dat ik veel passie heb voor het onderwijs, rijd ik in mijn vrije tijd graag paard en vind ik 
winkelen erg leuk! Afgelopen jaar heb ik samen met mijn vriend ons eerste huis gekocht en 
hiervoor gelukkig genoeg in winkels kunnen kijken. In de zomervakantie maken wij ons huis 
klaar, om hier na de zomervakantie van te genieten.  
 
Ik wens jullie alvast een fijne zomervakantie toe en ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten! 
 
============================================= 

Voorstellen:  
Mijn naam is Marian Lokken, ik ben getrouwd met Ton en samen hebben wij twee 
zoons van 22 en 24 jaar. Beide heren wonen op zichzelf. De oudste studeert in Delft, 
de jongste is militair. In mijn vrije tijd geniet ik van lange wandelingen, lekker koken, 
gezellig eten met familie en vrienden. Wij hebben een groot aquarium en twee 
katten.   
 
Tien jaar geleden startte mijn carrière als leerkracht op De Wilgenhoek, in groep 3/4, 

bij De Kraanvogels. Het komende schooljaar gaat u mij weer in school tegenkomen.  
 
Ik heb zin in het nieuwe schooljaar! Nu eerst genieten van de zomervakantie. Ik wens alle kinderen, 
ouders en collega's een fijne zomervakantie en hoop iedereen weer gezond en wel terug te zien in het 
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nieuwe schooljaar. 
Onderbroeken 
 
De onderbouw heeft behoefte aan onderbroeken! Zowel voor jongens als voor meisjes. 
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                                             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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