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                    WE ZIJN WEER BEGONNEN 

Allereerst hopen wij dat onze leerlingen, ouders/verzorgers, familie en 
ons team gezond mogen blijven. Voor diegene die min of meer te maken 
heeft met het virus Covid-19 wensen wij beterschap en sterkte. Het is niet 
niks wat ons allemaal is overkomen. Het jaar 2020 is zo anders verlopen 
als dat wij allemaal hadden gewild. 2021 is ook vreemd begonnen met 
thuisonderwijs.  
Gelukkig mogen de kinderen weer naar school. 
Wij wensen iedereen een fijne leerzame, maar vooral een gezond 2021 
toe en hopen dat dit virus snel onder controle zal zijn. 

 

                           LESPAKKETTEN 

Het kan gebeuren dat een groep in quarantaine moet. Als dat gebeurt, zal 
dat altijd onverwachts zijn. Kinderen kunnen dan niet meer naar school 
komen om hun schoolspullen op te halen. Om een logistiek geregel te 
voorkomen zijn we nu al bezig met pakketten te ontwikkelen, die 
kinderen kunnen maken als het onverwachts zo ver komt. Deze pakketten 
krijgen jullie deze week al mee (of zijn al meegegeven). De bedoeling is 
om ze te bewaren in de kast en te pakken op het moment dat het nodig 
is. Het pakket bestaat uit lessen voor 5 dagen.  

 

                 HALEN EN BRENGEN OP HET SCHOOLPLEIN 

Ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen op het schoolplein komen om hun kind even af te zetten 
en gedag te zwaaien. Wel een vriendelijk verzoek aan ouders om op het schoolplein en in school een mondkapje 
te dragen. We doen dit om wat ruimte te creeëren voor achter het hek.  
Kinderen van de bovenbouw willen we vragen om alleen, als het kan, naar school te laten komen. Kinderen 
weten inmiddels de looproutes.  

 

                               AANMELDEN VAN BROERTJES EN ZUSJES 

Willen jullie er aan denken om broertjes en zusjes aan te melden op De Wilgenhoek? De groei zet onverminderd 
hard door en wij willen op een goede manier deze groei begeleiden.  
Het inschrijfformulier is te downloaden via de website (https://www.jpsdewilgenhoek.nl/jaardocumenten of op 
te vragen bij Delphine (administratie) via dvansanten@o2a5.nl. Dit formulier graag ingevuld en voorzien van 
handtekeningen) retour zenden aan Delphine. Alvast bedankt. 
 
Voor nieuwe ouders, die onze school nog niet kennen, hebben we nog wel inloopmomenten. Dit kan nu alleen 
op afspraak via Gina (directie) gmimpen@o2a5.nl.  I.v.m. Corona kunnen we helaas niet meer de hele school (in 
bedrijf) laten zien, maar wordt er in de taartpunt een presentatie gegeven over de werkwijze van onze school. 

15 februari 2021 

   AGENDA 

 

• Ma. 15 t/m vrij. 19 febr. 

online uitnodiging definitieve 

schooladvies leerlingen en  

ouders van leerlingen 

groep 8 

• Ma. 22 t/m 26 febr. 

Krokusvakantie  

• Vrij. 5 maart 

Verslagen mee 

 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                         SOCIAL SCHOOLS 

In het najaar hebben Marloes, Gina en Ronald (ouder vanuit de ouderraad) naar verschillende systemen 
gekeken, die de communicatie tussen school en ouders kan verbeteren. We zijn uitgekomen op social schools. 
We zijn op dit moment achter de schermen alles aan het inrichten. Wanneer dat zover is, kunnen we het verder 
presenteren aan jullie. Per abuis is er afgelopen week al een uitnodiging gestuurd naar jullie. Dat was nog te 
vroeg. We denken dat we hetna de meivakantie klaar hebben met inrichten. 
 

                                       STAMGROEPAVONDEN 

De stamgroepavonden in de maand maart gaan i.v.m. coronamaatregelen helaas niet door! 

 

                                               WILGENTUNNEL  

Wat zijn wij en de kinderen van De Wilgenhoek blij met 
de nieuwe wilgentunnel op het schoolplein! Er wordt 
lekker in gespeeld. En voor de wilgentunnel kun je 
lekker zitten. In totaal zijn er wel 13 ouders betrokken 
bij de bouw van deze tunnel. Een kleine groep ouders 
kwam afgelopen dinsdag een klein bedankje van de 
kinderen en het team in ontvangst nemen. Nogmaals 
alle ouders bedankt! De oudervereniging bedankt voor 
de financiële bijdrage. We gaan er lekker van genieten.  
 

                                  FILOSOFIE EN DRAMALESSEN 

Filosofie en dramalessen zijn nog niet gestart omdat we kinderen in de groepen moeten laten en niet 
groepsoverstijgend mogen werken i.v.m. corona. We denken na over een oplossing om te kijken hoe we dit wel 
kunnen door laten gaan.  

 

                               RONDJE  EERSTE WEEK VAN: 

 
                                          DE PINGUINPOOL 
Het is leuk om op school te zijn en ik vind het werk leuk. We hebben het samen leuk gehad. We 
hebben veel leuke dingen gedaan en we  hebben met de klas samen met het sneeuw gespeeld. 
We  hebben  leuk gespeeld  het was gezellig. We leren van alles. Hetwas leuk om te gymmen  
met het hele klas. Ik hou  van klimmen met de hele klas. 
Bas en Teun uit de Pinguinpool 
 
 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                          DE ZEVENSPRONG  

In de Zevensprong was het driemaal scheepsrecht: Maandag startten we niet vanwege het weer, 
op dinsdag startten we gek want Sylke had klachten en mocht dus niet werken...  
Gelukkig hadden we op woensdag de eerste normale dag! En ondanks deze gekke start, was het 
ontzettend fijn o elkaar weer te zien. Ik kon de eerste uurtjes invallen op dinsdag en stiekem was 
ik daar erg blij mee, want ik had de groep erg gemist en verheugde me erop iedereen weer te zien. 
Iedereen was vrolijk en ik zag een hoop stralende gezichten. Eenmaal in het lokaal leek het na een 
kwartiertje al of we nooit waren weggeweest, en eigenlijk is dat de rest van de week zo gebleven. 

Behalve het huiswerkdictee dan, dat waren de meesten 'vergeten' 🙂 Naast hard werken aan 

onder andere procentsommen, hebben we ook gelachen met elkaar om de spelling van 

verrassen (want iemand verrassen of verassen, dat is best een verschil), hebben we geoefend 

met de schildertechniek van Vincent van Gogh, gediscussieerd over het nut van mondkapjes en  

spatschermen, maar vooral: weer contact gemaakt. Wat een fijne groep is onze Zevensprong! 

Liza (Zevensprong) 

 

                                      DE STOKSTAARTJES: 
Zoë : Ik vond het wel rustig, maar ook druk omdat mijn broertje elke keer zei Zoë ik snap dit 
niet daarom was het druk. 
 
Meysa : Ik vond het een beetje leuk, want dan kon ik met mijn broertje en zusje spelen maar 
het was wel  druk. 
 
Jaena : Ik vind het wel wat rustiger, maar mijn broertje was een beetje irritant, het bellen 
vond ik wel altijd gezellig. Als dat niet was dan was het wat minder leuk geweest, en trouwens 
dit is de beste school ter wereld. 
 
Coco : Het thuis werken was aan de ene kant wel leuk, maar ook weer niet. Het was wel 
rustig in mijn kamer en als ik klaar was kon ik gelijk naar buiten. Maar toch ga ik liever naar 
school. Want ik wil niet de hele tijd bij mijn broertjes en zusje zijn.  

 

                             DE ROMMELPOT 

We hadden maandag vrij. Dinsdag was onze 1e dag op school na de lockdown en gingen we 

knutselen. Voor wie gingen knutselen kunnen we nog niet vertellen       Ook was er gewoon 
rekenen en staal. Woensdag gingen we een heel leuk filmpje kijken over de Wilgentunnel. We 
vonden het een heel leuk idee, ook zijn we wezen gymmen. We gingen trefbal spelen. Luke zat niet 
in het beste team dat er ooit was geweest maar dat maakt niet uit. Donderdag gingen we naar 
school en gingen we huiswerk  bespreken en sommigen mensen hadden het niet gemaakt net zo 
als wij. We waren bezig met ander huiswerk en waren het helemaal vergeten. We zijn ook bezig 
met het maken van een eigen Rommelpotlied en daar komt ook een solo van Kermit de Kikker in 
voor. Dat lied gaat erg leuk worden.  
Geschreven door Thom en Luke uit de Rommelpot. 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/


 

 
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. 

                                            

                                           VOORSTELRONDJE STAGIAIRES 

 

              DE BIJENKORF 

Hoi allemaal! 
Vanaf deze week begin ik als stagiaire in de Bijenkorf.  

Mijn naam is Marije Rijneveld en ik zal elke week op woensdag en 

donderdag in de klas zijn. Ik zit in mijn derde jaar van de PABO aan 

de Hogeschool van Rotterdam. Ik zal veel lessen gaan geven en heb 

hier erg veel zin in.  

Ik ben zelf oud leerling van De Wilgenhoek en heb het hier altijd 

super naar mijn zin gehad. Ik kijk uit naar een leuke periode op deze 

leuke school!  

Groetjes Marije 

 
                                       

                                                                                    DE PIMPELMEZEN 

Mijn naam is Iris van Doesburg. Ik woon in Heukelum en zit in Utrecht op 
school op het ROC Midden Nederland.  
Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken. Mijn hobby is veel 
afspreken met vrienden. Ik hoop op een hele fijne en leuke leerzame tijd in 
de groep van de Pimpelmezen. 
 
 

                                    

 

                                                  DE PINGUINPOOL 

Hoi Allemaal!, 
Mijn naam is Elif Karatepe. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in 
Leerdam. Mijn hobby’s zijn shoppen en uitgaan met vrienden. Ik 
kom tot eind van het jaar stage lopen in groep 3 en 4 (Pinguïnpool) 
bij Anouk Schrijver. Ik heb met mijn leerlingen kennisgemaakt en 
ze hebben me heel leuk ontvangen. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistente en het is mijn eerste jaar, daarom ben ik hier 
om te leren hoe ik juf kan worden in de toekomst. Ik zal mijn 
uiterste best doen om zo veel mogelijk goed te kunnen presteren 
en ik hoop dat ik jullie allemaal kan leren kennen. Ik heb er zeker 
zin in en ik hoop dat het een leuke jaar wordt!  

      

                                                    

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                                   DE BIJENKORF 

Hallo, ik ben Kristel. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het ROC 
Midden Nederland in Utrecht, en zit in mijn eerste jaar. Het komende half 
jaar zal ik stagelopen in de Bijenkorf groep op de maandag en de dinsdag.  
Ik zal mezelf even voorstellen: ik ben Kristel de Jong, 18 jaar en kom uit 
Leerdam. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek maken en bespeel 
dan ook dwarsfluit bij een muziekvereniging. Ook hou ik ervan om lekker te 
wandelen met mijn hond.  
Ik heb er veel zin in en hoop er een leuke tijd van te maken en ook vooral 
leerzaam. 

 

                                    DE ROMMELPOT 
Hallo ouders/verzorgers, 
Ik ben Franca Monné en heb 1 zoon, Yannick, samen wonen wij in het dorp Acquoy.Hier 
woont ook onze hond, de Rottweiler,  die luistert naar de naam Oscar. 
Ik ben nu met het 3de jaar van de Pabo bezig aan de Christelijke Hogeschool in Ede 
(CHE). Ik loop op de dinsdagen en af en toe op donderdag stage. 
Ik heb al een aantal jaren ervaring in het onderwijs. In 2012 ben ik op Auris Rotsoord 
begonnen als onderwijsassistent en sinds 2016 ben ik daar werkzaam als 
leerkrachtondersteuner Dit is een school voor kinderen die doof of slechthorend zijn en 
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit is een school voor speciaal onderwijs 
(cluster 2). Hier val ik al regelmatig in als er collega’s ziek of afwezig zijn en vang dan zelf 
de betreffende klas op. Daarnaast ondersteun ik de leerkrachten of leerlingen met extra begeleiding waar zij 
dat nodig hebben. Dit gebeurt vaak één op één of in kleine groepjes. 
Op zaterdag ben ik vrijwilliger bij de scouting in Geldermalsen en geef ik leiding aan de jongste groep, de 
Bevers dit zijn kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 7 jaar. 
Mijn hobby's zijn: haken, zelf kleding maken, handletteren en lezen.  
Ik hoop snel wat ouders te kunnen ontmoeten! 
Groet Franca  

 

                           NIEUWE BOEKEN EN SCHOOLBIBLIOTHEEK 

Om het 40-jarige bestaan van de Wilgenhoek te vieren wil de OV graag nieuwe boeken aan de 
school schenken, waarin de kinderen de komende tijd weer lekker kunnen gaan lezen. Deze 
boeken hebben natuurlijk ook een mooi plekje nodig, dus willen we ook de schoolbibliotheek 
graag meer uitnodigend en aantrekkelijker maken. De komende tijd gaan wij, samen met vier 
ouders, het team en de kinderen aan de slag om te zorgen dat er een mooie selectie boeken op 

school komt.  Hiervoor hebben wij de hulp van de kinderen nodig, omdat zij de boeken immers gaan lezen 😊.  
Alle kinderen ontvangen volgende week een briefje waarop zij een suggestie kunnen doen voor boeken die zij 
graag op school in de bibliotheek zouden terug zien. Dit briefje mag in de hal in een box ingeleverd worden, zo 
hopen wij dat er voor ieder kind iets moois tussen zal zitten.  
Als u thuis nog mooie kinder-/jeugdboeken heeft, die nog in goede staat zijn en niet meer gelezen worden en u 
deze wilt doneren aan de school, zijn deze boeken van harte welkom.  
Wij kijken graag of er nog bruikbare boeken tussen zitten. Boeken die niet meer bruikbaar zijn, zullen we bij de 
kringloop brengen.   

Groetjes,  Chantal  en Anouk 

http://www.jpsdewilgenhoek.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! 
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