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                NIEUWE SCHOOLJAAR 

                            2020-2021 

Met een leuke opening van het team is het nieuwe schooljaar  
2020-2021 weer van start gegaan.  
 
We starten dit jaar met maar liefst 9 stamgroepen! 
Na een fikse interne verbouwing is de school weer helemaal spik en 
span. Het levert een hoop meer ruimte op. Door de verschillende 
looproutes is het minder druk in de gangen en dat levert een hoop 
rust op. We zijn erg blij dat onze buren islamitisch centrum “De Brug” 
ons een ruimte hebben willen verhuren.  
 
Afgelopen dinsdag waren we compleet (met de bovenbouwers erbij) 
en natuurlijk openden we het schooljaar gezamenlijk met een 
weekopening.  
Marie-Elise (Vlindervolk) en Gina (Directie) waren de weg kwijt… wie 
zit nu waar in het gebouw en wat is er allemaal veranderd. 
Gelukkig weten we dat na 1 dag wel weer en kunnen we elkaar weer 
vinden.  
Het paste maar net met z’n allen in de taartpunt. Het is nogal een 
verandering van 120 naar 210 kinderen in 3 jaar tijd.  
 
Ook heten wij de nieuwe collega’s Sylke (stamgroepleerkracht van de 
Zevensprong) en Mylene (tijdelijke invalster van Helma, Keiers) van 
harte welkom, evenals de nieuwe kinderen en ouders op onze school.  
 
De website hopen we komende week weer helemaal ‘up to date’ te 
krijgen, zodat daar ook weer de juiste informatie te vinden is.  
 
 

Helaas zijn we nog wel geconfronteerd met het corona virus waardoor het nog geen vanzelfsprekendheid is 
dat ouders in school rondlopen. Ouders zijn wel welkom maar op afspraak. We volgen hierin het protocol 
vanuit het RIVM.  
 

                             OUDERS OP HET SCHOOLPLEIN 

Bij het brengen en het halen van de kinderen mogen de ouders met hun kind (eren) het schoolplein op. Er moet 
nog steeds de veilige afstand van1,5 meter gehandhaafd worden. Buiten het hek blijven mag natuurlijk ook. 

 

 

7 september 2020 

   AGENDA 

 

• Di. 8 t/m vrij 11 sept. 

Gevonden voorwerpen op 

picknicktafels 

• Ma. 14 sept. 

Info avond middenbouw 

• Di. 15 sept. 

Info avond onderbouw 

• Wo. 16 sept. 

Info avond bovenbouw 

• Vrij. 25 sept. 

Tuinplanten afleveren in de 

ochtend) 

• Wo. 30 sept. 

Bezichtiging nieuwe 

stamgroeplokalen voor 

ouders bovenbouw 

• Wo. 30 sept.  

Digitale bijeenkomst 

ouders/verzorgers groep 8 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                             ROKEN OP HET SCHOOLPLEIN 

Vanuit de Rijksoverheid is een verbod op roken op het schoolplein per augustus 2020 ingesteld. In de 
Wilgentenen van voor de vakantie is hier een stuk over geschreven.  Net voor de zomervakantie zijn er 
tegels en borden opgehangen om ouders eraan te herinneren dat roken niet mag op het schoolplein. 
Het gaat erom om met elkaar het goede voorbeeld te geven aan kinderen. Gelieve ook niet nét buiten 
het schoolplein roken. 
Ruben (Bijenkorf) kwam vorig schooljaar al naar Gina (directie) toe omdat hij het niet fijn vond om 
door sigarettenrook te moeten lopen. Om mijn verhaal te steunen heeft hij zelf wat op papier gezet 
over roken: 

Roken. 
Ik vind roken vies.  roken  is  slecht voor  het milieu. Het is 
geen goed  voorbeeld  voor je kinderen je kunt ook 
kanker  krijgen.  
 
Ik vond  het  vies  om door de rook te lopen ik heb aan 
Gina  gevraagd of ik een bordje mocht 
ophangen. Gina vond dat een goed idee. De 
school heeft voor bordjes en tegels gezorgd 
en ik mocht een verhaal schrijven.  
 
Ik hoop dat iedereen nu stopt met roken bij 
onze school! 

 

Bedankt voor jullie medewerking! 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                  ONDERBOUW 

Een nieuw schooljaar is van start gegaan! Dit jaar zijn er niet alleen nieuwe 
kinderen bijgekomen, maar zelfs een hele nieuwe klas. 
De Keiers en de Madeliefjes verwelkomen de Pimpelmezen in ons 
schoolgebouw. Samen zorgen deze 3 klassen ervoor dat dit weer een 
superfijn jaar wordt voor alle kleuters, waarbij ze spelenderwijs nieuwe 
dingen leren en ontdekken.  

 
 
 

Afgelopen week zijn we begonnen met kennismakingsactiviteiten in de 
klas. De kinderen stelden zich aan elkaar voor en leerden hierbij elkaars 
naam kennen. Ze oefenden met het begroeten van elkaar op verschillende 
manieren. Ook hebben ze zichzelf, hun familie, hun hobby’s en hun eigen 
verjaardagstaart getekend.  
De kinderen mochten een foto meenemen van hun vakantie en samen op 
de kaart van Nederland en van Europa hebben we gekeken waar ze nu op 
vakantie zijn geweest en waar dat ongeveer ligt op de kaart.  

 
 
 
 
 
 
 
Ze hebben deze week al een les over een nieuwsbericht over egels gehad, ook een 
Engelse les en we hebben de week afgesloten met een lied ‘de vriendenslinger’ 
waarbij ze leren dat iedereen in de klas erbij hoort. 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 15 september zal er een informatie avond zijn. Vanwege Corona zal dit wel even op een andere manier 
gaan dan dat u misschien gewend bent. Aankomende vrijdag krijgt u hiervoor een informatiebrief. 
 

 
 
 
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                      EVEN VOORSTELLEN 

 
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 en de donderdag ben ik in de school te vinden. De meeste kinderen komen graag naar de 
logopedie en leren spelenderwijs. De kinderen kunnen onder schooltijd komen. Ouders zijn ook altijd welkom 
om mee te kijken. Nu met de corona maken we veel gebruik van beeldbellen.  
Naast de Wilgenhoek werk ik op de Rietschoof in Opijnen en binnen Syndion in Leerdam.  
Zelf heb ik twee grote kinderen die ook allebei op het Jenaplan onderwijs hebben gezeten. Zij zijn nu al 16 en 20 
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 

 

                               GEVONDEN VOORWERPEN 
Er zijn weer heel veel gevonden voorwerpen. 
Deze week worden deze uitgestald op de picknicktafels buiten. Wanneer u uw kind(eren) komt ophalen kunt u 
de spulletjes eruit halen. Volgende week maandag wordt deze bak geleegd. 
 

   
                                        STAMGROEPAVONDEN 

De stamgroepavonden zijn als volgt verdeeld: 
Onderbouw    (Pimpelmezen, Madeliefje en Keiers) op dinsdag 15 September 
Middenbouw (Pinguinpool, Vlindervolk en Bijenkorf) maandag 14 september 
Bovenbouw    (Rommelpot, Zevensprong en de stokstaartjes) op woensdag 16 september 
 
Er komt een nadere informatie van uw stamgroepleerkracht. U kunt alvast rekening houden met deze datum. 

 

                                             

 

 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                                  BOVENBOUW 

De bovenbouw bestaat dit schooljaar uit 3 stamgroepen: De Stokstaartjes, de Zevensprong en de Rommelpot. 
Vlak voor de zomervakantie hebben we alles ingepakt in dozen zodat we na de vakantie in onze nieuwe lokalen 
konden starten. 

 
 
Er is hard gewerkt en het zijn stuk voor stuk mooie ruimtes geworden.  
Wij begrijpen heel goed dat jullie ook graag een blik willen werken in de groep. Daarom is er woensdag 30 
september een mogelijkheid voor de bovenbouwouders/verzorgers om in shifts de bovenbouwgroepen te 
komen bekijken. Van de betreffende stamgroepleider horen jullie in welk tijdsblok jullie welkom zijn om een 
kijkje te komen nemen.  
Omdat er dit schooljaar geen stamgroepavond in de oude vorm zal zijn,  zullen wij de nodige informatie over de 
bovenbouw digitaal naar jullie doorsturen.  
Graag willen wij de ouders/verzorgers van de 8e jaars op woensdag 30 september om 20:00 uur uitnodigen voor 
een digitale bijeenkomst via Teams, waarin wij de informatie over dit laatste jaar op de basisschool willen 
bespreken. In het Teams-account van de 8e jaars zal deze bijeenkomst ingepland worden.  
 
We hebben in de bovenbouw afgelopen week gewerkt aan het groepsgevoel in de stamgroepen. Door 
verschillende activiteiten, gesprekken en spelletjes leerden we elkaar beter kennen. We hopen dat er nog vele 
gezellige en leerzame weken mogen volgen dit schooljaar.  
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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Mochten er nog vragen zijn, dan zijn wij altijd te bereiken via de e-mail.  
Saskia (Stokstaartjes)     sbode@o2a5.nl 
Sylke (Zevensprong)       svancalseijde@o2a5.nl  
Liza (Zevensprong)         lbosman@o2a5nl.nl  
Eline (Rommelpot)         epieneman@o2a5.nl 
Kimber (Rommelpot)     kvanzomeren@o2a5.nl  
 

                                     BIJENKORF- EERSTE SCHOOLWEEK  

De eerste week was er al een verjaardag van Zain en we kregen een zakje chips van Zain en 
Jenairo en Dave en toen hadden we een zelf bedacht liedje gemaakt met het woord oranje en LRC 
en voetbal.  
We hadden een tekst geschreven over de zomervakantie en ik heb geschreven over Ripstar en 
over Bollen en over Logeren bij mijn nichtje Nadia en tante Linda.     
Ik vond het heel leuk de eerste week en gezellig en we deden leuke dingen. Keuzestokjes maken. 
Mijn juffen zijn Marloes en Sonja.     
Olivia 
 

                          INLEVEROCHTEND VOOR PLANTEN 

Zoals we voor de grote vakantie al meldde: het bloemenperk voor het peuterspeelplein wil met zaadjes maar 
niet lekker van de grond komen. Droogte, een toch nog schoffelende gemeente, om allerlei redenen is het perk 
nog niet het bloemen(pluk)paradijs geworden waar we op hoopten. Om die reden willen we de laatste vrijdag 
van september een inleverochtend voor tuinplanten organiseren. Op vrijdagochtend 25 september kun je bij 
het ‘Bloemenbord’ alle tuinplanten neerzetten (in plastic zakken, oude plastic containers, maakt niet uit) die je 
kwijt wilt.  
 

De tuinploeg zorgt er dan voor dat de planten een mooi plekje krijgen in de 
border. Ook plaatsen we een aantal geschikte (halfschaduw)planten op het 
schoolplein rondom het insectenhotel. De dahlia’s die nu nog bloeien worden 
immers medio oktober weer uit de grond gehaald. De gaten die daar staan gaan 
we opvullen met vaste planten. Zo hebben we minder kans dat kinderen in de 
winter weer in het tuintje kruipen. De dahlia’s worden volgend jaar in de 
moestuin geplant. 
De zomer was ongenadig hard voor veel nieuwe planten, maar gelukkig heeft 
een behoorlijk aantal het gered. 

 
 
In de moestuin is een handige druppelslang aangelegd. Zo wordt een groot deel van de moestuin automatisch 
en efficiënt bewaterd. Voor de toelevering ervan zijn we echter nog op zoek naar een extra tuinslang. Heb je 
toevallig nog een oude slang achterin de schuur liggen? Lever hem dan alsjeblieft in op school. Er hoeven geen 
koppelstukken aan te zitten, die hebben we genoeg. 
 
 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:sbode@o2a5.nl
mailto:svancalseijde@o2a5.nl
mailto:lbosman@o2a5nl.nl
mailto:epieneman@o2a5.nl
mailto:kvanzomeren@o2a5.nl
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                                     NIEUWS VAN DE M.R. 

OPROEP “MR ZOEKT NIEUWE OUDERS”   
De MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger vanuit de ouders. 
Dit is je kans om mee te kunnen denken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een 
adviserende, maar zeker ook op onderdelen een beslissende rol in beleidszaken. 
  
Wat ga je doen?  
Je zit in de MR namens de ouders van de gehele school en het is van belang om te weten wat er 
onder ouders speelt. Nieuw of gewijzigd beleid kun je vooraf met ouders bespreken.  De 
aandachtspunten kun je vervolgens bij de MR vergadering inbrengen zodat er een goed besluit tot 
stand komt.  
Niet alleen op het gebied van beleid maar ook op het gebied van de kwaliteit van het aangeboden 
onderwijs  is de MR aan zet! Bijvoorbeeld bij het schoolplan we vergaderen circa 6x per 
schooljaar .  
  
Reageer als deze zetel je aanspreekt  
De school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken. 
Heb je interesse maak dit dan kenbaar voor 1 oktober. Je kunt dit het beste doen per mail naar 
het email-adreswilgenhoekmr@gmail.com  
Ontvangen we meerdere reacties van ouders die zich aanmelden, dan komen er verkiezingen. De 
verkiezingen worden dan begin oktober gehouden. 
  
Wil je meer informatie of heb je vragen, dan hoor ik het graag.  
Namens de MR,  
Richard Hoogveld (voorzitter MR) 

 

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING 
 
VACATURE bestuurslid Oudervereniging 
 
De Oudervereniging JPS De Wilgenhoek is een onafhankelijke vereniging die binnen de school JPS 
De Wilgenhoek als doel heeft een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school 
en het Jenaplankarakter ervan te bevorderen. Dit doen we samen, het team en de 
ouders/verzorgers (onze leden).  
 
We organiseren leuke en leerzame activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten worden betaald 
uit het lidmaatschapsgeld voor de oudervereniging. Onze leden beslissen waar het geld aan wordt 
uitgegeven. Het bestuur leidt alles in goede banen. De voorzitter is onderdeel van het bestuur 
naast de penningmeester, secretaris en twee algemene bestuursleden. Momenteel is er een 
vacature voor algemeen bestuurslid. 
 
Taken algemeen bestuurslid: 

● Je neemt voorkeur voor een specifiek thema of activiteit en bent de schakel tussen het 

bestuur en de leden (ouders) die de organisatie op zich nemen; 

● Je verwerkt de inschrijvingen van de ouderbetrokkenheid aan het begin van het jaar; 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:wilgenhoekmr@gmail.com
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● Je hebt nauw contact met de klassenouders om de ouderbetrokkenheid voor de 

activiteiten te optimaliseren; 

● Je start projecten op door contact op te nemen met de ingeschreven personen om de 

activiteit in gang te zetten; 

● Je communiceert regelmatig met de leden van de vereniging; 

● Je denkt mee met de begrotingsvoorstellen op waar de leden op kunnen stemmen tijdens 

de ALV. 

 
Wie ben jij? 
Als lid van het bestuur zoeken we een praktisch persoon die gedreven is om de lagere schooltijd 
van de kinderen nog leuker en specialer te maken. Je hebt een mening en kan goed onder 
woorden brengen waarom je iets goed of juist minder geschikt vindt. Heb je interesse? Stuur dan 
e-mail naar ovjpsdewilgenhoek@live.nl of ga het gesprek aan met een van de bestuursleden, 
namelijk: Manon Koekoek (moeder Olivier en Ruben); Linda de Groot (moeder van Ezra en 
Nathan; Ronald van Eekelen (vader van Myrthe, Annemijn en Casper); Tessa Odijk (moeder van 
Rowen, Eran en Tiron). 

 

VAKANTIE EN STUDIEDAGEN 

 

                                          2020 
Herfstvakantie                    19 t/m 23-10 
Kerstvakantie                      21-12-20 t/m 1-1-21 
 

                                          2021   
Voorjaarsvakantie               22 t/m 26-2 

Goede Vrijdag en Pasen       2 t/m 5-4 

Meivakantie                         26-4 t/m 7-5 

Hemelvaartsdagen             13-5 t/m 14-5 

Pinksteren                            24-5 

Zomervakantie                    19-7 t/m 27-8 
 

 

                       STUDIEDAGEN 

                             2020 

Donderdag            8 en vrijdag 9 oktober 
Maandag             16 november  
               

                                         2021     
Woensdag           10 februari  
Maandag             29 maart 

Vrijdag                 18 december (voor de kerstvakantie) om 12:00 uit 

Vrijdag                 16 juli (voor de zomervakantie) om 12:00 uit 
 

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

 

 

                     

 

                                        INGEZONDEN STUK 
 

Het eerste artikel:  

Voor het eerst zelfstandig op de fiets naar school dit jaar, of nog druk aan het oefenen? Met tips 

voor ouders om de verkeersveiligheid van kinderen te vergroten. 
  
Het tweede artikel gaat over het ANWB Fonds.  
Op 31 augustus start de jaarlijkse campagne waarbij er per provincie € 10.000 beschikbaar wordt 

gesteld voor een maatschappelijk initiatief dat Nederland verkeersveiliger, mobieler of 

toegankelijker maakt.  
Zowel scholen als particuliere initiatieven maken kans! 
   
Met vriendelijke groet, 

 

Team ANWB Streetwise 
088 269 8543 | anwbstreetwise@anwb.nl 
  

 
 

Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag 
Postbus 93200, 2509 BA Den Haag 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
mailto:anwbstreetwise@anwb.nl


 

 
10 

De Wilgentenen is een tweewekelijkse uitgave van Het Kristal - Jenaplanschool De Wilgenhoek. 
Adres: Tiendweg 11A, 4142 EG Leerdam  www.jpsdewilgenhoek.nl. 
Content voor de nieuwsbrief kunt u aanleveren aan dvansanten@o2a5.nl. 

 
 

                  

Er ligt een bedrag van € 10.000 te wachten op 12 inspirerende maatschappelijke projecten. 
Het geld komt van het ANWB Fonds. Vanaf 31 augustus 2020 kunnen scholen,  particulieren 
en andere organisaties zich aanmelden en zo kans maken dat hun project gerealiseerd wordt.  
 
Heeft u ook een idee waarmee Nederland mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger wordt? Het 
ANWB Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële bijdrage. 
Denk bijvoorbeeld aan het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving of de school 
toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Of zit u met een uitdaging met betrekking tot 
het doorvoeren van de corona-maatregelen binnen deze drie thema's? Met de speciale campagne 
‘ANWB Fonds helpt je op weg’ steunt het ANWB Fonds twaalf projecten – één per provincie – met 
een financiële bijdrage van maximaal € 10.000 zodat uw plan werkelijkheid kan 
worden!  Aanmelden kan tussen 31 aug en 6 okt. Na een selectie kan iedereen in Nederland een 
stem uitbrengen via www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het meest inspirerende project. 
Uit de top 3 per provincie wordt half december door de ANWB Adviescommissie één project in 
iedere provincie tot winnaar gekozen.  In januari 2021 is de prijsuitreiking. 
 
Stuur uw project in via www.anwb.nl/anwbfondshelpt  uiterlijk 5 oktober!  
Voor vragen mailt u naar: donaties@anwb.nl                                            

  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
http://www.anwb.nl/anwbfondshelpt
http://www.anwb.nl/anwbfondshelpt
mailto:donaties@anwb.nl

