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              START VAN HET SCHOOLJAAR 
Maandag 2 september was het dan weer zover, de school ging weer van 
start! Het team was een week eerder al druk bezig geweest om de 
groepen weer goed in te richten.  
De school heeft ervoor gekozen om de werkdrukgelden in te zetten voor 
iets kleinere klassen. Om die reden is de stamgroep Stokstaartjes 
ontstaan. Die kleinere groepen bevallen heel goed. 
Ook was het de week van kennismaking van mij met de kinderen en de 
stamgroepleerkrachten. Leuk om dat maar direct te doen bij de 
weekopening.  
Gelukkig dook er ergens ook nog een foto van mij op van wel héél lang 
geleden dat ik nog een stagiaire was op De Wilgenhoek! 
Afgelopen maandag heb ik heel veel ouders een hand gegeven en al een 
aantal mogen spreken. Ik heb een eerste kennismaking met de 
Ouderraad gehad en staat er ook al een datum voor kennismaking met de 
MR. 
Het valt me op hoe fijn er samengewerkt wordt in het team. Het is echt 
een team waar vertrouwen is. En dat is heel belangrijk, want dat heb ik 
echt ook wel eens anders gezien. Ik prijs ons dan ook gelukkig dat we 
voor elke groep een stamgroepleerkracht hebben. Want ook dat is helaas 
niet meer heel gewoon. In het land zien we dat er groepen 
samengevoegd moeten worden of dat scholen hun deuren moeten 
sluiten. Maar niet in Leerdam! Daar zijn we compleet bemand (of beter 
nog ’bevrouwd’) gestart. 
Komende weken zal ik bij alle groepen bezoeken . Ik hoop alle kinderen 
zo snel mogelijk te leren kennen. 
 
Ik wens iedereen een mooi leerzaam schooljaar toe! 
Gina (directie) 
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                                       BEELDCOACHING 
Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om onderwijs zo 
goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk ingezet om leraren te 
ondersteunen bij hun onderwijstaak (o.a. bij vragen rondom leerlingenzorg, professionalisering van de 
leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et cetera). 
Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. Zij maakt korte video-
opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar.  
De beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen voor intern 
gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.  
Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de 
ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.  
De beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het 
begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen blijft hiermee 
binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving). 
                                             

                                                                   INTERN BEGELEIDSTER 
Marie Elise is weer langzaam aan het opbouwen op school. Ze werkt op arbeid therapeutische basis hetgeen 
inhoudt dat zij er wel is maar als het niet gaat ze ook weer naar huis kan goed. Wil je een gesprek met de 
interne begeleider? Dan kun je een mailtje sturen naar Joyce Erkelens (jerkelens@o2a5.nl). 
 

                                     EVEN VOORSTELLEN (1) 

Beste ouder/verzorgers en leerlingen van de Wilgenhoek, 
Mijn eerste echte week op de Wilgenhoek zit er op, wat een fijne school, goede sfeer en wat een fijne collega’s. 
Misschien heeft u mij al zien lopen of heeft u al kennis gemaakt. Mijn naam is Joyce Erkelens en ik neem tijdelijk 
het werk over als intern begeleider van Marie-Elise. 
Mijn werkdagen in Leerdam zijn de donderdag en vrijdag, op maandagochtend en dinsdag ben ik ook nog 
werkzaam op een andere school als intern begeleider. 

U kunt mij vinden in het kantoor van Marie-Elise, maar ik zal ook vaak in de klassen aanwezig zijn. Aankomende 
vrijdag sta ik bij de ingang, zodat u ook even kennis kunt komen maken. 

Met vriendelijke groet, 
Joyce Erkelens 

                                 AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 
 Als u uw kind wilt aanmelden op Jenaplanschool De Wilgenhoek,  verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om 
dit zo snel mogelijk te doen. Als we beter zicht hebben op de aantallen in de onderbouw, kunnen we kijken of er 
nog extra groep open zal moeten of dat we het op een andere manier gaan oplossen. Zoals het er nu uitziet 
eindigt in juli 2020 het aantal in de onderbouw rond 32 leerlingen. Echter is de ervaring dat er gedurende het 
schooljaar nog leerlingen aangemeld worden en verwachten we dat het huidige aantal dus niet klopt. Omdat 
het gebouw niet een verdere groei toestaat, zal ik in overleg moeten met de Stichting O2A5 en met de 
gemeente hoe we dit moeten gaan oplossen. Dus mocht u uw kind nog willen aanmelden bij ons voor dit 
schooljaar of voor schooljaar 2020-2021,dan graag zo snel mogelijk. De inschrijfformulieren zijn te vinden op de 
website en te sturen naar Delphine van Santen (dvansanten@o2a5.nl). 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:jerkelens@o2a5.nl
mailto:dvansanten@o2a5.nl
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                                            PLEINWACHT 
In de pauzes zijn ouders nodig die meehelpen toezicht te houden op de kinderen op het schoolplein. U eet mee 
met uw eigen kind(eren) in de groep. Er zijn met name op maandag en op vrijdag nog ouders nodig die van 
12:15 tot 12:45 uur op het plein kunnen surveilleren. U kunt zich opgeven bij Haydie (eetoudercoördinator). 
(haydieklemann@icloud.com). Alvast bedankt, ook namens uw kind(eren). 
  

                STAMGROEPAVOND MADELIEFJES EN KEIERS 

Op maandagavond 16 september hebben de Madeliefjes en Keiers hun stamgroepavond. 
Op deze avond kunt u kennismaken met de andere ouders van beide stamgroepen en krijgt u alle informatie 
over het reilen en zeilen in de onderbouw. 
U krijgt op deze avond geen persoonlijke informatie over uw kind, daarvoor hebben wij in week 40 een 
startgesprek. Hier volgt nog verdere informatie over. 
 
U komt toch ook? Wij beginnen om 19:30 uur. Ontvangst met koffie en thee om 19:15 uur. 
Het zal ongeveer tot 21:00 uur duren. 
Tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leerkrachten onderbouw 

                         EVEN VOORSTELLEN (2) 
Mijn naam is Babette de Bruijn. Sinds april vorig jaar werk ik op de Wilgenhoek als 
logopedist. Ik werk vanuit Logopedie Kinderpraktijk Culemborg.  
Wij hebben praktijkruimte in Leerdam, Haaften en Culemborg.  
Als logopedist werk ik met kinderen aan het verbeteren van hun communicatie, taal, 
spraak, lezen en spellen. Op de dinsdag ben ik vanaf ongeveer 10:00 uur op school tot 
na schooltijd. Logopedie hoort leuk te zijn en dat is het ook! De meeste kinderen 
komen graag en leren spelenderwijs. De kinderen kunnen onder schooltijd komen. 

Ouders zijn ook altijd welkom om mee te kijken. 

Naast de Wilgenhoek werk ik op de Rietschoof in Opijnen en binnen de praktijk in Culemborg.  
Zelf heb ik twee grote kinderen die ook allebei op het Jenaplan onderwijs hebben gezeten. Zij zijn nu al 15 en 19 
jaar. Als u vragen heeft over logopedie of uw kind wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met onze praktijk: 
06-29 27 40 24 of info@logopediekinderpraktijk.nl 

Hartelijke groeten, 
Babette 
 

                             

 

 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:haydieklemann@icloud.com
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                                  SCHOOLBRENGWEEK 
Van maandag 16 t/m vrijdag 21 september doen wij mee met de Schoolbrengweek.  
Kom deze week ook lopend òf op de fiets naar school.  
Vanaf deze week kunt u al deze belofte doen op http://belofte.schoolopseef.nl  
Vanaf maandag 16 september houden wij bij hoe de kinderen naar school zijn gekomen. We bespreken ook de 
 4 doelen die de Schoolbrengweek heeft: 

 

 
 
Dit jaar is er ook een 'pimp je fiets/schoenen' wedstrijd.  
Onder alle inzendingen die Schoolopseef krijgt, kiezen zij 2 winnaars uit deze provincie. De school kan dan een 
leuke en educatieve prijs winnen.  
 

OUDERTRAINING RONDOM (HOOG)SENSITIVITEIT,  

                         EMOTIES EN OPVOEDING 
Komend schooljaar geef ik - Mirjam Bogerd- een oudertraining rondom (hoog)sensitiviteit, emoties en 
opvoeding. Ik ben de moeder van Joas (Rommelpot) en Lenthe (Bijenkorf). Als orthopedagoog heb ik mij verder 
gespecialiseerd in (hoog)sensitiviteit en emoties. In 6 donderdagavonden gedurende het schooljaar gaan we 
kijken naar thema's als omgaan met intense emoties, groei en fixed mindset, nieuwe dingen durven doen, 
flexibiliteit, veerkracht versterken, leren falen en meer. Ik vertel meer over hoe de emotionele ontwikkeling van 
kinderen verloopt en hoe je op een speelse manier hun emotionele vaardigheden kunt vergroten.  
Data: 26 sept, 31 okt, 21 nov, 23 jan, 19 mrt en 21 mei. Kosten: 250 euro incl. werkboek en app-groep voor 
vragen tussen de avonden door. Waar: JPS De Wilgenhoek. Aanvang: 20:00 uur. 
Superleuk om je te zien! Meer informatie en aanmelden: mirjam@eigenwaardigleven.nl of 06-51795182. Je 
kunt ook kijken op www.eigenwaardigleven.nl 
 

                                           SCHOOLKAMP 

Op maandag 23 t/m woensdag 25 september gaat het feest weer beginnen; Wij gaan met gr. 3 t/m 8 op 
schoolkamp naar ‘De Hoof’ in Someren!  
Het schoolkamp is al heel lang een traditie èn een succes op Jenaplanschool de Wilgenhoek.  
Op de website (www.jpsdewilgenhoek.nl/kamp-waarom) staat een uitgebreid stuk over het schoolkamp, óók 
over het waarom van het schoolkamp.  
Er zijn kinderen op school die door bijzondere omstandigheden niet of gedeeltelijk aanwezig kunnen zijn. 
Hierover is altijd contact geweest met de stamgroepleerkracht.  Wanneer een leerling niet kan slapen proberen 
we hem/haar wel te stimuleren om overdag te komen en dat geldt ook voor de woensdag (ook al is dat een 
opruimdag; dat hoort er namelijk ook bij!). 
Je klasgenootjes zullen er echt nog weken over praten en het is echt een gemis om niet aanwezig te kunnen zijn. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:mirjam@eigenwaardigleven.nl
http://www.eigenwaardigleven.nl/
www.jpsdewilgenhoek.nl/kamp-waarom
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                                                                       VERVOLG SCHOOLKAMP 

De voorbereidingen zijn in volle gang.  
Dit jaar is er in Someren een circusfestival waar de Wilgenhoekkinderen aan mee gaan doen. Dit zal een sensatie 
en mooi spektakel worden. 
De informatieavond voor de schoolkampouders staat gepland op woensdag 18 september aanstaande om  
19:30 uur in de hal (dus niet op vrijdag 20 september!) . 
 
Meeneemlijst voor het schoolkamp:  
* Lunchpakket en drinken voor de eerste dag in een klein rugzakje. 
* Slaapzak.  
* Hoeslaken. 
* Kussensloop (GEEN kussen, die heeft De Hoof).  
* Pyjama.  
* Toiletartikelen (geen spuitbussen deodorant i.v.m. brandalarm).  
* Washandjes en handdoeken.  
* Kleding, ondergoed en voldoende reserve sokken.  
* Slippers voor lopen naar badkamer.  
* Regenkleding. 
* Laarzen.  
* Theedoek** 
* Stevige dichte schoenen.  
* Warme kleding voor ’s avonds. 
* Spelletjes/boek/tijdschrift/puzzelboekje.  
* Vuilniszakken om op te zitten.  
* Plastic zak voor vuile-/natte kleding.  
* Zaklantaarn i.v.m. avondspel.  
* Iets tegen insecten-/wespenbeten; er kunnen veel muggen zitten. Ook  
   hier geen spuitbussen!!  
* Zonnebrandcrème (als er zonnig weer wordt voorspeld).  
* Knuffel.  
* Verkleedkleding voor de bonte avond. 
                            ** Graag uw theedoek op de dag van vertrek op het podium leggen s.v.p.!! 
  
Wilt u koffers/tassen/slaapzakken/kussen en laarzen van namen voorzien? U helpt ons, uzelf en uw kind(eren) 
daar enorm mee.  
Wilt u de kinderen geen mobiele telefoon/geld/energydrank of snoep meegeven?  
 

                           ONDERBOUW TIJDENS SCHOOLKAMP 

De onderbouw is tijdens het kamp niet vrij, daar gelden de gewone schooltijden. 

                

                        DIETEN, ALLERGIEËN EN MEDICIJNGEBRUIK 
Als u (wanneer u meegaat met schoolkamp) of uw kind(eren) een dieet volgt, allergisch is voor en/of 
medcijngebruik heeft, mailt u dit naar Delphine (dvansanten@o2a5.nl) o.v.v. dieten, allergieën en/of 
medicijngebruik. Alvast bedankt! 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:dvansanten@o2a5.nl
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               AANMELDEN VOOR OUDERBETROKKENHEID 
Het aanmelden voor ouderbetrokkenheid gaan we dit schooljaar anders aanpakken. Dit jaar nemen we een 
nieuw formulier in gebruik dat bestaat uit 2 pagina's waar beide ouders/verzorgers (indien van toepassing)  hun 
inzet op kwijt kunnen. Aan het formulier worden nu de laatste dingen gewijzigd. Daarna versturen we het per  
e-mail naar alle ouders/verzorgers. Het formulier kan op twee manieren worden ingeleverd: geprint inleveren in 
de postbus van de oudervereniging (donkergroene postbus links naast de ingang) of per e-mail naar 
ovjpsdewilgenhoek@live.nl. Het formulier komt ook op de site en in de welkomstmap voor nieuwe ouders.  
Wij hopen weer op veel aanmeldingen zodat we samen de basisschooltijd van onze kinderen onvergetelijk 
kunnen maken. 

                                  VERJAARDAGEN 

Jarigen in september: 

Zain, Ronja, Cesur, Mikaela, Bart, Ali Emre, Lotte, Bibi, Rezo, Elena, Ertuğrul, 
Hamza, David, Ziyon, Jools en Giovanni . 
 
Een fijne verjaardag allemaal! 

                                             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! 

 

                        SAMENOPVOEDEN EN SAMENDOEN 

De werkgroep SamenOpvoeden van SamenDoen organiseert vrijdag 20 september een Opvoedfestival in 
Leerdam. Dit festival biedt een inspirerende avond voor ouders, verzorgers, opvoeders en de jeugd zelf 
natuurlijk Voor het uitwisselen van ervaringen, het stellen van vragen en om kennis te maken met 
opvoedmethodes of hulpmiddelen bij de opvoeding. Er worden workshops gegeven en ook zijn er 
(muziek)optredens en nog veel meer. 
Het Opvoedfestival voorziet ouders, opvoeders en belangstellenden op een laagdrempelige manier van 
informatie, advies en hulp bij vragen over de opvoeding. Bij verschillende kramen is allerlei nuttige informatie te 
verkrijgen. 

De volgende organisaties/instellingen doen mee met hun medewerkers: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Stichting 
Jeugd&Jongerenwerk, manager Kind&Jeugd, SKCN, Mama Café, SamenDoen, Bibliotheek AanZet, Sociaal Team 
VHL, Dienst Gezondheid Regio Utrecht, Autisme Centraal en anderen. 
Workshops die plaatsvinden voor opvoeders èn de jeugd: Jong Talent , AutismeBelevingsCircuit, Gezonde 
Voeding, Social Media, Drumtastic en meer. Wereldkampioene taekwondo Ilhame El Kafroune geeft een 
demonstratie. 

Voor jong en oud is er dus veel te beleven. De werkgroep SamenOpvoeden peilt tijdens het evenement aan wat 
voor soort trainingen en themabijeenkomsten behoefte is. Met het Opvoedfestival en de daarop volgende 
themabijeenkomsten werkt SamenDoen mee aan het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving waarin 
opvoeders contact en verbinding met elkaar maken en kennis opdoen. 

Locatie: Europaplein en de Pauluskerk, van 17.00 tot 19.30 uur. De toegang is gratis. 

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

