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MEDEDELINGEN:  

GROEPSINDELINGEN EN ANDERE ZAKEN 

In de Medezeggenschapsraad is een besluit genomen over de 

groepsindeling voor volgend schooljaar.  

Doordat de school het afgelopen schooljaar is gegroeid, hebben we met 

het bestuur overeen kunnen komen, dat we vanaf het begin van het 

nieuwe schooljaar met 8 groepen kunnen werken. 

Het team heeft met elkaar de keuze gemaakt voor de onderstaande 

groepen (zie volgend blad). 

Op Jenaplanscholen zijn de stamgroepen altijd samengesteld vanuit 

verschillende leeftijden. Soms zijn dat drie verschillende jaargroepen bij 

elkaar en soms zijn dat er twee. Voor komend schooljaar hebben we voor 

2 jarige stamgroepen gekozen:  Instructiemomenten met groepen van 

over de 30 kinderen (zoals afgelopen schooljaar in de groepen 6 - 7 - 8) is 

het voor de leerkrachten te zwaar en ook voor de kinderen niet prettig. 

Door Passend Onderwijs wordt er veel van iedereen gevraagd. We 

hebben de werkdrukgelden niet ingezet voor extra ondersteuning in de 

groepen, maar voor verkleining van het aantal leerlingen bij de start in 

alle groepen, op deze manier kunnen we kinderen een veilige huiselijke 

sfeer bieden.  Alle uitgangspunten van ons onderwijs blijven bestaan, 

zoals samen eten en buitenspelen, maatjes lezen, gezamenlijke thema’s 

en projecten, dramalessen voor kinderen uit gemengde groepen, muziek, 

werken in de moestuin en feesten en vieringen etc. De onderstaande  

indeling doet recht aan de kinderen en de leerkrachten zodat zij de 

ruimte en aandacht krijgen die zij nodig hebben. 

 

 

 

De komende periode zullen we de groepsbezetting voor het komend schooljaar verder vorm geven. Er zijn drie 

vacatures die moeten worden ingevuld door groei en het vertrek van Marja Plieger (pensioen) en Ans Prins 

(banenpool O2A5). De MR- oudergeleding  wordt betrokken bij de sollicitatieprocedures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21mei 2019 

AGENDA 

 

• Wo. 22 mei 

A.L.V. 

• Do. 23 mei 

Open ochtend 

• Vrij. 24 mei   

Keuzecursus 

• Za. 25 mei  

Glasstadmars 

• Ma. 17 t/m do. 20 juni 

Avond-4-daagse 

• Do. 30 mei 

Hemelvaartsdag 

Alle kinderen vrij 

• Vrij. 31 mei 

Alle kinderen vrij 

• Ma. 10 juni 

Tweede Pinksterdag 

Alle kinderen vrij 
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                Groepsindeling JPS de Wilgenhoek 2019-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            BRUGKLASTRAINING 

In de bijlage vindt u een poster over een brugklastraining. 

Aanmeldenvia s.molendijk@vijfheerenlanden.nl of femkevanderven@stjjmh.nl. 

In de e-mail bij dezeWilgentenen  vindt u ook deze linken om uw kind (die volgend schooljaar naar de brugklas 

gaat) aan te melden. 
 

                  MEDICIJNEN, ALLERGIËEN, DIËTEN 
Wij willen graag een update van alle kinderen, m.b.t. medicijngebruik, allergieën en/of diëten. 

Graag willen wij óók weten of wij uw kind(eren), uiteraard indien nodig een Paracetamol mogen geven.  

Van de ouders, die komend schooljaar mee op schoolkamp gaan, wil de kookploeg graag weten of u bepaalde 

producten niet mag.  Graag een email naar Delphine (administratie) via dvansanten@o2a5.nl 

 

                                 OPEN OCHTEND 
Aanstaande woensdag is er weer een Open Ochtend voor nieuwe ouders. 

Start vanaf 09:00 uur tot ongeveer 10:30 uur. 

 

 

 

 

Aanmelding groep 1 na 1-10-2019  7 (dit aantal 

zal nog 

groeien) 

Start, 2 september 2019  Aantal 

leerlingen 

Groep 1 /2 Madeliefjes 23 

   

Groep 1/2   Keiers 23     

   

Groep 3/4  Pinguinpool 23 

   

Groep 3/4 Vlindervolk 22 

   

Groep 5/6 Bijenkorf 27 

   

Groep 5/6  *Nieuwe groep 18 - 20  

   

Groep 7/8  Rommelpot 24 

   

Groep 7/8  Zevensprong 24 
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             KEUZECURSUS IN DE MOESTUIN 
 

VERGROENEN SCHOOLPLEIN 
Voor het vergroenen van het schoolplein zijn wij op zoek naar een aantal 

materialen waarvan wij ons kunnen voorstellen dat die bij sommige mensen al 

langere tijd in de schuur of tuin liggen zonder bestemming. Vandaar deze oproep. 

Wij zoeken: zakken grind (voor verzwaring potten), zakken hydrokorrels, potjes 

stekpoeder, kippengaas, stekjes van bloeiende planten, bloemenzaadjes, ronde 

houten palen 1.20 m. lang en doorsnee max. 65 mm. Op naar een bloeiend schoolplein vol vlinders! 

 

OUDERS VOOR KEUZECURSUS 24 MEI: SCHOOLPLEIN VERGROENEN 

Komende vrijdag gaan ruim 30 kinderen aan de slag met het timmeren van palletbakken, het vullen van de 

bakken met tuinafval en grond, het ingraven van nieuwe beplanting, het maken van een klimoptunnel en het 

overzetten van kruidenplanten. Heb je vrijdagmiddag vanaf 12:15 uur geen andere verplichtingen en wil je graag 

helpen om de kinderen te begeleiden? Dan zien we je graag aanstaande vrijdag om 12:15 uur op het 

schoolplein. 

 

GUL GEGEVEN VOOR  VERGROENENSCHOOLPLEIN 
Een schoolplein vergroenen kost veel geld. Gelukkig hebben veel organisaties iets 

geschonken: de gemeente schenkt grond, de pallets voor de bakken komen van Het 

Pannenkoekenhuis in Leerbroek, veel beplanting komt van Sterk Tuincentrum in Arkel en 

de trottoirbandjes die bij het nieuwe perk rondom het insectenhotel geplaatst worden, 

zijn van ouders. En gelukkig zijn er veel vrijwilligers die het leuk vinden om hierbij te 

helpen. Op naar een groen en bloemenrijk schoolplein.   

 

 

                                 VAKANTIES 

Zomervakantie    ma. 22-07 t/m vrij. 30-08 

Herfstvakantie   ma. 21-10 t/m vrij. 25-10 

Kerstvakantie   ma. 23-12 t/m vrij. 03-01-2020 

                                      

                          2020 

Voorjaarsvakantie    ma.  24-02 t/m vrij. 28-02 

Goede Vrijdag en Pasen  vrij.  10-04 t/m ma.  13-04 

Meivakantie    ma . 27-04 t/m vrij. 08-05 

Hemelvaart    do.   21-05 t/m vrij. 22-05 

Pinksteren    ma.  01-06 

Zomervakantie   ma.  20-07 t/m vrij. 28-08 

 

         

 



 

 

4

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. 

 

                      AVOND-4-DAAGSE 

Beste ouders en/of verzorgers en kinderen, 

Het is bijna weer zover, de Avond-4-daagse komt er weer aan:  

Maandag 17 tot en met donderdag 20 juni! 

Het inschrijfformulier (zie hieronder) kan in de groene brievenbus 

van de Oudervereniging in het halletje worden achtergelaten. De 

kosten zullen door de Oudervereniging worden betaald, waardoor 

de deelname gratis is. Na 7 juni is de inschrijving gesloten i.v.m. 

voorinschrijving organisatie Avondvierdaagse. (Dit inschrijfformulier wordt ook als bijlage meegezonden). 

Startplaats: Vanaf het terrein van de Lingebolder, Koningin Emmalaan 84,het wooncomplex voor  

verstandelijk gehandicapten aan de Koningin Emmalaan. 

 

Starttijden:    5 km: maandag t/m woensdag om 18.15 uur en donderdag om 19.00 uur  

                      10 km: maandag t/m donderdag om 18.00 uur 

Wij willen de ouders/verzorgers van de kinderen die meelopen erop wijzen dat zij zelf de verantwoordelijkheid 

dragen voor het meelopen van hun kind. De organisatie is niet in staat om de zorg en aandacht voor een kind 

dat alleen meeloopt te garanderen. Mocht het zo zijn dat u een keer niet mee kan lopen, dan dient u zelf voor 

vervanging te zorgen zodat uw kind alle avonden onder begeleiding van een ouder meeloopt. 

Natuurlijk hopen wij weer op veel sportieve Wilgenhoekers en gaan we er weer een paar gezellige avonden van 

maken!!!!! 

Inschrijfformulier Avondvierdaagse 

Naam: _____________________________________________ 

Geboortejaar:_____________________________________________ 

Naam stamgroep: _____________________________________________ 

Hoeveel km: _____________________________________________ 

Hoeveelste x wordt dit: _____________________________________________ 

Mobielnummer ouder: _____________________________________________ 

In principe alle dagen aanwezig:   ja  /  nee, nl. afwezig op: ___________________ 
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                              AMELANDKAMP 2019 
Elk jaar gaat groep 8 op kamp naar 

Ameland. Dit jaar mochten wij.  

We zijn maar met zijn 13
e
 maar toch 

was het geweldig en heel gezellig. 

We gingen met de bus en de boot 

naar Ameland op de heenweg gingen 

we met de Oerd en op de terugweg 

met de Sier, dat zijn de namen van de 

boten.  

De eerste dag gingen we naar het 

museum en het blotevoetenpad dat 

was heel leuk, maar deed soms wel 

een beetje pijn aan je voeten. Later 

die dag gingen we zelf koken en naar het strand. We aten pasta! Het smaakte heerlijk. 

De 2
e
 dag gingen we zeehonden kijken op de zeehonden boot we hebben er heel veel gezien er waren er bij die 

zwanger waren of jonkies hadden. We hebben veel mooie foto’s gemaakt. Na de zeehonden gingen we naar het 

wad om te gaan wadlopen de mevrouw heeft ons heel veel geleerd over de Waddenzee en alles wat daarin 

leeft.  

Die avond hadden we bonte avond dat was heel grappig, iedereen had een optreden. Toen de bonte avond was 

afgelopen, kregen we de rollen van de musical te horen.  

Op de 3
e
 dag moesten we alles opruimen en schoonmaken. Toen we dat gedaan hadden gingen we naar Nes, 

een plaatsje op Ameland om daar een leuke souvenirs te kopen. We hadden ook een klein cadeautje gekocht 

voor onze juf, Marja omdat dit haar laatste kamp was. Die hebben we in de bus aan haar gegeven. We aten nog 

een frietje en gingen naar de boot.  

We hadden ook een mol in ons midden. We hebben 4 opdrachten gedaan en na iedere opdracht kon je 

stemmen wie jouw mol was. Laat ik, Aniek nou de mol zijn geweest. Ik vond het spannend om te doen. En ik 

vond het moeilijk om niets aan mijn vrienden te vertellen. Ik vond het wel leuk want niemand had mij geraden. 

Dus ik was de mol en de winnaar. De spellen waren `Ik  ga op Ameland en ik neem mee`. Daar ben ik gewoon 

vergeten wat de persoon voor mij zei. 

De 2
e
 opdracht was `pictonary`,  bij pictonary moet je iets tekenen en de andere moeten raden wat je tekent in 

het zand. Dat was best moeilijk om in te mollen maar ik heb mijn best gedaan.  

Bij de 3
e
 opdracht moesten we onder elkaars benen doorkruipen en als je aan de andere kant bent mag de 

volgende. Hierbij heb ik de mensen die gingen kruipen geprobeerd af te remmen door mijn benen dichter bij 

elkaar te doen. 

Bij de 4
e
 opdracht moesten we op een rij om en om staan. En tikken en rennen en ondertussen de tafel van 13 

op te noemen. Dit was mijn favoriete spel omdat iedereen chaos veroorzaakte waardoor niemand mij doorhad. 

Ameland was geweldig 

We willen nog wel een keer mee!! 

Door Aniek en Kiara 
 

                                         WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of e-mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 


