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PERSONELE NIEUWTJES 

                

EVEN VOORSTELLEN (1) 
Mijn naam is Ria Versteegh en in het nieuwe schooljaar 
ben ik de stamgroepleerkracht van de Zevensprong.    
Ik vind het erg belangrijk dat ieder kind het gevoel 
heeft welkom te zijn bij mij in de groep en dat we met 
elkaar plezier beleven aan het onderwijs van elke dag. 
Mijn lievelingsvakken zijn taal en lezen. En vooral 
voorlezen! Ik vind het leuk om kinderen zelf naar 
oplossingen te laten zoeken, samen te laten werken en 

te leren initiatieven te nemen. Dit probeer ik in alle vakken terug te laten 
komen door middel van verschillende coöperatieve werkvormen.   
Onderwijs is mijn passie! Ik word blij van kinderen, die onder mijn/onze 
hoede opbloeien en daardoor vaardiger, sterker en gelukkiger in het 
leven komen te staan.  
Ik hoop u dinsdag tijdens het wenuurtje te ontmoeten, tot dan!  
 
EVEN VOORSTELLEN (2) 
Mijn naam is Debbie van Engelen en ik ben de 
nieuwe stamgroepleidster van de Keiers. 
Hiervoor heb ik jarenlang met veel plezier gewerkt 
in de onderbouw van een Jenaplanschool in het 
Brabantse Engelen. 
Ik kom ook oorspronkelijk uit Brabant maar woon 
nu al weer 15 jaar in Schoonhoven. 
Samen met mijn vriend en twee kinderen van 8 en 
6 jaar oud waar ik het prima naar mijn zin heb. 
Vanaf september ga ik dan met het pontje richting 
Leerdam. 
Vol goede zin en enthousiasme ga ik na de vakantie op de Wilgenhoek 
van start! 

ZIEKTE VERLOF 
Marie Elise is voor een poos uitgevallen; ze heeft jarenlang heel hard 

gewerkt en moet nu tot rust komen. Marie Elise zal op termijn eerst re-
integreren en interne begeleidingstaken gaan oppakken. Wanneer dat zal 
zijn, is niet bekend. Wij hebben regelmatig contact met haar en wensen 
haar veel sterkte, rust en beterschap toe.  

Tot de zomervakantie staan Eline van Deudekom-Pieneman en Lianne Janse in het Vlindervolk en na de 
zomervakantie in het nieuwe schooljaar Chantal Razoux Kuhr en Liza Bosman.  
Het bestuur zoekt naar tijdelijke vervanging van IB-taken, die momenteel ook door de stamgroepleerkrachten 
en Janke zo goed mogelijk worden opgepakt.  

1 juli 2019 
   AGENDA 

 

  Di. 2 juli  

 Wenuurtje  

  Ma. 8 juli 

 Weekopening Eindfeest 

  Ma. 8 juli  

 Rommelpot en Zevensprong  

 naar Rijksmuseum 

  Do 11 juli  

 Eindfeest 

  Do 11 juli 

 Viering afscheid Marja 

  Ma. 15 juli 

 Na schooltijd: 

 ALLE kinderen groep 8     

 Musical Generale repetitie  

 bij de Lingebolder 

 Di. 16 juli  

Musical Hoofdgebouw 

Lingebolder: 

10:30 u. Kinderen van onder- 

en middenbouw  

19:00 u. Kinderen van 

bovenbouw met ouders en 

familieleden. Aansluiten bbq  

op het Kristal 

 Do. 18 juli 

De rode loper 
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VERTREK 
Na de zomervakantie gaat Marja Plieger met vervroegd pensioen.  
Lianne Janse en Daphne van Schaardenburg vertrekken ook van de Wilgenhoek. 
Ook Janke Wagenaar zal vertrekken als clusterdirecteur van het Kristal/JPS de Wilgenhoek.   
Wie vanuit de clusterdirectie als aanspreekpunt voor JPS Wilgenhoek zal worden, is nog niet bekend, maar zal 
binnenkort door het bestuur worden meegedeeld.   

BEWEGINGSONDERWIJS 
Vanaf 2019-2020 zullen wij op de woensdag beschikken over een vakleerkracht bewegingsonderwijs, zijn naam 
is Nick van Gameren. Hij is werkzaam bij ‘Samen Doen’. Wij heten hem welkom en wensen hem veel succes en 
veel werkplezier toe.  

             CORRECTIES OP ENKELE TEKSTEN IN DE SCHOOLGIDS  

In de schoolgids die aan het begin van het schooljaar verscheen, staan enkele teksten die niet geheel juist 
of niet voldoende duidelijk waren. Daar heeft de inspectie van het onderwijs ons op gewezen.  
Het betreft op de eerste plaats de tekst over schorsing en verwijdering. De juiste tekst had moeten zijn:  
 
Regels voor schorsing en verwijdering  
In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:  
- schorsing  
- verwijdering. 
Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een 
exemplaar van het ‘Protocol voor schorsing en verwijdering’ verstrekt.  

Schorsing  
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De 
schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.   
Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de 
leerplichtambtenaar op de hoogte.  

Verwijdering  
Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die 
daaraan ten grondslag liggen.   
Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.  Het “Protocol voor schorsing 
en verwijdering" is op school beschikbaar.  

Bij een aantal scholen binnen O2A5 was de tekst met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage 
voor schoolreis of schoolkamp niet voldoende duidelijk.  
In de schoolgidsen had duidelijk vermeld moeten staan dat de ouderbijdrage voor activiteiten in de school altijd 
vrijwillig is. Bij niet of deels betalen van de ouderbijdrage mag een leerling niet worden uitgesloten van 
activiteiten. Ook de bijdrage voor schoolreis of schoolkamp is vrijwillig.  

In de schoolgids van schooljaar 2019-2020 zullen correcte teksten worden opgenomen.  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                   WEEKOPENING EINDFEEST 
   Maandag 8 juli is er een weekopening over het Eindfeest. U bent hierbij van harte uitgenodigd!  

                                          EINDFEEST 

Donderdag 11 juli is er het Eindfeest.  
De dag zal beginnen met een korte opening in de hal.  
Rond 9:00 uur worden we allemaal op het plein verwacht.  
U bent bij hierbij van harte uitgenodigd! 
Voor fruit, eten en drinken zal die dag gezorgd worden.  
 
Om 13:30 uur begint de viering voor Marja. Het kan zijn dat deze viering niet precies om 14:30 uur klaar is (men 

weet maar nooit 😉).  

Nog een kleine reminder: Er staan voor Marja en Janke in de hal 2 dozen voor een eventuele bijdrage aan hun  
                                               afscheidscadeau. 

                             ROMMELPOT EN DE ZEVENSPRONG 

                                       NAAR RIJKSMUSEUM 

Maandag 8 juli gaan de kinderen uit de Rommelpot en de Zevensprong naar Amsterdam.  
Ze vertrekken om 10:15 uur met een bus en krijgen een les in het Rijksmuseum. Het lesprogramma is van 
12:00 tot 13:30 uur.  

De kinderen moeten wel hun fruit, drinken (s.v.p. afsluitbaar flesje) en lunch in hun rugtas meenemen. Als er 
kinderen zijn met wagenziekte, wilt u ze dan een reistabletje geven en indien nodig ook voor de terugweg 
meegeven?   
 
 

                           ‘SCHOOL OP SEEF’ CERTIFICAAT 

Jenaplanschool De Wilgenhoek heeft vrijdag, 21 juni, het certificaat 'School op Seef' ontvangen, waarmee de 
school laat zien dat ze haar verkeerseducatie op orde heeft. Monique Sentjens overhandigde het certificaat aan 
Luna en Seth, de jongste en de oudste leerlingen. 
 
Na een week weer extra aandacht besteden aan veilig verkeer, uitkijken en allerlei verkeerslessen op het 
schoolplein was eindelijk het moment aangebroken dat het certificaat werd overhandigd. 
De school wilde het certificaat pas in ontvangst nemen als ook een veilige oversteek mogelijk was op de 
Tiendweg en wanneer ook auto's niet meer stil mochten staan naast de stoep bij school. 

En daarom was dit een mooi moment om ook de verkeersouder die zich altijd hard had gemaakt voor ‘School op 
Seef’, Yuri Kruijswijk, te bedanken evenals de nieuwe verkeersouders Rieta en Andrea voor hun inzet voor de 

verkeersveiligheid. 
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                                   GEVONDEN VOORWERPEN 

Vanaf vanmiddag, 1 juli liggen de Gevonden Voorwerpen weer op het podium. Ons verzoek is om deze kostbare 
spulletjes van uw kind(ren) op te halen! 
Vanaf woensdag 10 juni doen we de spullen weg. Kom voor de zekerheid even kijken, want er zitten soms echt 
dure kledingstukken bij die van niemand zijn…….. 

                                  

                                          DUCKSTAD 

Verslag van Evelien van der Hoek, begeleiding van de kinderen op school die extra verrijking nodig hebben. 
 
18 juni Onderbouw 
Deze laatste les met de kleuters ben ik verder gegaan op de vorige les en dus het maken van vormen met 10 
ijsstokjes. Mooi om te zien hoe ze nu zelf direct al uitdagende vormen gingen uitproberen. We hebben een quiz 
gedaan dat ze iets moesten uitbeelden met maximaal 10 stokjes en de anderen moesten raden wat het was en 
waar ze dit aan konden zien. Daarnaast zijn ze de uitdaging aangegaan om een jas en reus te maken. Ze namen 
zelf het initiatief om meer stokjes te vragen om de reus goed uit te kunnen beelden!   

18 juni Middenbouw 
Voor de middenbouw de laatste les in voorbereiding naar de eindpresentaties op 25 juni jl. Wat een 
enthousiaste verhalen over wat ze in de tussentijd gedaan hebben en wat ze al hebben verdiend. Ze hebben 
sowieso weer hard gewerkt!  
We hebben besproken wat marketing is en naar 3 reclamefilmpjes gekeken, waarvan 2 de Loden Leeuw en 1 de 
Gouden Loeki heeft gewonnen. Ze hebben eerst hun eigen mening gevormd en daarna hebben we het 
besproken in de groep. Waarom was het een loden leeuw of gouden Loeki? Daarna hebben ze in tweetallen, die 
niet hetzelfde bedrijf hebben, een verkoopgesprek geoefend als klant en als verkoper. We hebben besproken 
wat belangrijk is bij het promoten van je bedrijf. Dit nemen ze mee naar de pitch.  
We hebben nogmaals doorgenomen wat er 25 juni klaar moest zijn. De rest van de les is er gewerkt aan het 
ondernemingsplan, de pitch en het marketingmateriaal. Een aantal groepen is al klaar met de voorbereidingen. 
Sommige groepen moeten nog wat informatie toevoegen aan het ondernemingsplan of bijvoorbeeld een 
prijslijst maken, maar ze hebben allemaal aangegeven te weten wat er van ze verwacht wordt.  
 
4 juni Bovenbouw 
Deze laatste les in aanloop naar 25 juni jl. stonden de onderwerpen marketing en verkoop centraal. We hebben 
besproken wat marketing is en naar 2 reclamefilmpjes gekeken, waarvan 1 de loden leeuw en 1 de gouden Loeki 
heeft gewonnen. Ze hebben eerst hun eigen mening gevormd en daarna hebben we het besproken in de groep. 
Wat maakt een reclame aantrekkelijk, geloofwaardig, etc.? Daarna hebben ze in tweetallen, die niet hetzelfde 
bedrijf hebben, een verkoopgesprek geoefend als klant en als verkoper. We hebben besproken wat belangrijk is 
bij het promoten van je bedrijf. Dit nemen ze mee naar de pitch.  
 
De rest van de les is er gewerkt aan het ondernemingsplan, de pitch en het marketingmateriaal. Met name het 
(beginnen aan het) ondernemingsplan was voor sommigen een uitdaging. De laatste dag besteden ze echt aan 
het klaarmaken van de ‘kraampjes’ en het oefenen van de pitch.  
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Op 25 juni hebben de kinderen uit de middenbouw en bovenbouw 
uiteindelijk een pitch gegeven over hun eigen opgezette bedrijfjes 
en hebben verteld waar zij tegenaan gelopen zijn.  
De kinderen van de onderbouw hebben in Duckstad hun eigen 
programma. 
De presentatie op 25 juni jl. was een groot succes; mede dankzij de 
inzet en het enthousiasme van de kinderen. Het was heel erg leuk 
dat er zoveel ouders aanwezig waren om een kijkje te nemen bij de 
nieuwe bedrijfjes in de school. We zijn trots op de kinderen dat ze 
ondanks ‘soms lastige periode’s’ een heel mooi bedrijf hebben 
gepresenteerd en vorm gegeven. 
 

Het volgend schooljaar gaan we weer verder met Duckstad, dan op de donderdagochtend. 

     

                                                    DE MUSICAL 

                       VAN GROEP 8, 2019!!! 

                              Hij komt er weer aan!!!! Zet in je agenda: 
 
                              DINSDAG 16 JULI 2019 OM 19.00 UUR! 
 
Wat hebben ze er hard aan gewerkt! 

   Een eigen eindlied geschreven en let op! 6 dansjes bedacht bij de liedjes, omdat wij  
         met elkaar de bestaande dansjes niet echt leuk vonden. Heel knap gedaan! 

Deze keer mogen wij de musical laten zien in het Hoofdgebouw van De Lingebolder in Leerdam!  
 
Maandagmiddag, 15 juli, na schooltijd is de generale repetitie in de Lingebolder. Wij beginnen dan om 15:00 
uur. Aangezien dit de eerste keer is dat wij met het decor en de kleding kunnen oefenen, moeten alle 8e jaars 
aanwezig zijn. 
 
Dinsdag 16 juli aanstaande: 
‘s Morgens om 10:30 uur is er een eerste voorstelling voor de onder- en middenbouw en natuurlijk iedereen die 
ook wil komen kijken. 
’s Avonds om 19:00 uur start de voorstelling, ook de bovenbouw kinderen zijn hierbij van harte welkom.  
 
Na onze musical is, volgens een goede traditie, de act van de ouders te bewonderen.  
 
Vervolgens gaan de 8ste jaars met hun gezin en evt. opa’s en oma’s naar het gebouw van het Kristal, waar wij 
met elkaar gaan nagenieten tijdens een bbq die door een groepje ouders verzorgd wordt!!!  
 

Dus:                                                  KOM ALLEMAAL KIJKEN!  
                                                       DIT WIL JE ECHT NIET MISSEN!!!!  
                                                                TOT DINSDAG 16 JULI 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                      VERJAARDAGEN 

In de maanden juli en augustus zijn jarig: 

Frederique, Erik, Quinn, Lauren, Sen, Sam, Janne, Billi, Roos, Luke, Romaissa, Rudaynah, 
Amber, Phileine, Faye, Armanis, Luc, Mick, Feyza, David, Teun, Meysa, Ramazan, Kaj, 
Elian, Djustin, Dylan, Vic, Elyesa, Aylin, Shaffiera, Thom, Leticia, Mint, Alissa, Thijs, 
Rayaan Lina, Jane, Feya, Max, Noah, Ind en Sanne.  
Een fijne verjaardag gewenst 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! 

 

                                     KINDERBOERDERIJ 

Al vele jaren bestaat de wens om in Leerdam een Kinderboerderij te realiseren. Geld, locatie en polititeke wil 
waren tot nu toe de drempels voor realisatie. Vorig jaar besloot de gemeenteaad om nu definitief door te 
pakken. Geld kwam beschikbaar en een nieuwe locatie gaf het idee vleugels: het nieuwe Molenpark rondom de 
Leerdamse molen.  
24 Juni jl. werd de nieuwe stichting in het leven geroepen en de plannen vragen om uitvoering onder het motto: 
 
                                           Voor 2020 is Leerdam een Kinderboerderij rijker! 
 
Hestia’s Hof wordt de naam van de Kinderboerderij. Hestia Peek, de veel te vroeg overleden 
Leerdamse dichteres/schilderers, die haar hart verpand had aan Leerdam, de Linge en 
enthousiast was over de komst van een kinderboerderij. Hestia kan dat niet meer meemaken, 
maar we verbinden graag haar naam aan dit prachtige project. 
 
De komende tijd zal het bestuur van Hestia’s Hof zich bezig houden met: 
- alle voorwaarden en vergunningen; 
- realisatie van de bouw; 
- samenwerking met ASVZ/Lingebolder, Glaskunstroute, Het Dak/LACO, etc en afspraken met de gemeente over  
  beheer en veel aandacht voor het aantrekken van vrijwilligers; 
- kennis vermeerderen over dieren in een kinderboerderij + veiligheid van kinderen en dieren; 
- voorbereiding spetterende opening. 
 
In de bijlage van deze Wilgentenen vindt u de plattegrond van de Kinderboerderij. 
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