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                   KINDERBOEKENWEEK  

De weekopening stond in het teken van de Kinderboekenweek ‘Reis 
mee’. Het team heeft het verhaal ‘De steen en de tijd’ uitgebeeld. 
Het verhaal gaat over een zwerfkei die een reis maakt door de 
geschiedenis heen. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 september 2020 

   AGENDA 

 

• Wo. 30 sept. 

Bezichtiging nieuwe 

stamgroeplokalen voor 

ouders bovenbouw 

• Wo. 30 sept.  

Digitale bijeenkomst 

ouders/verzorgers groep 8 
• Wo. 7 okt. 

Kennismaking nieuwe ouders 

• Ma. 19 t/m vrij 23 okt. 

Herfstvakantie 
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                        NIEUWBOUW BROEKGRAAF 

Op woensdagmiddag 16 september zijn de gebruikers van Broekgraaf 
(SKCN, JPS De Wilgenhoek en CBS Klimop) bij elkaar gekomen om 
informeel kennis te maken. Onder het genot van een drankje en wat 
lekkers waren we uitgenodigd bij CBS Klimop. 
 
De reden van deze informele bijeenkomst is omdat we op  
dinsdag 29 september wederom bij elkaar komen om de samenwerking 
verder uit te diepen. We gaan het dan over welke waarden belangrijk is 
voor elke organisatie; dit met elkaar te delen zodat je beter van elkaar weet en begrijpt waar je dingen met 
elkaar deelt en waar je je duidelijk van elkaar onderscheidt.  
We worden hierin begeleid door het bureau B&T. Uiteindelijk kunnen waardes die je met elkaar bepaalt ook van 
invloed zijn voor de inrichting van je gebouw. Vandaar dat er ook een afvaardiging zal zijn van het 
architectenbureau RoosRos.  
 
Het is heel fijn om vanuit het elkaar ‘kennen’ de diepte in te gaan. Namens de klankbordgroep Broekgraaf zal er 
aanstaande dinsdag ook een ouder bij zijn.  
 
We lopen op dit moment nog steeds op schema als het gaat om de nieuwbouw. De bedoeling is nog steeds dat 
wij in het schooljaar van 2023 naar het nieuwe schoolgebouw gaan.  

   
                               NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGNG 

               

                   STARTBORREL KAN HELAAS NIET DOORGAAN 

Als oudervereniging hadden we het plan om in september een gezellige startborrel in de avond te organiseren 
voor alle ouders van de kinderen van de Wilgenhoek. Helaas gooit corona roet in het eten. Een borrel houden is 
nu niet verantwoord. We wilden graag de start van het nieuwe ouderbetrokkenheidsjaar vieren en nieuwe 
ouders (waar er na de zomer altijd veel van zijn) welkom heten. Als vervanging willen we een aantal kleinere 
koffieochtenden organiseren voor nieuwe ouders. Het idee van de startborrel schuiven we gewoon door naar 
volgend schooljaar.  

 
                                ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op dinsdag 27 oktober vindt de eerste ALV van dit schooljaar plaats. Voorafgaand aan de ALV willen we eerst 
weer een ledenpeiling versturen. Zo kunnen we op een makkelijke manier de mening vragen van veel van onze 
leden en krijgt ook de stille meerderheid een prominentere stem. Je ontvangt te zijner tijd weer een mail met 
inloglink. In de ALV worden dan de resultaten getoond en kunnen er knopen doorgehakt worden met betrekking 
tot de budgetten en het ledengeld. We bekijken nog of het een live vergadering wordt of een digitale. Heb je 
nog onderwerpen die je graag in de ALV besproken zou willen zien? Mail ze dan naar 
ovjpsdewilgenhoek@live.nl.   
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  INVENTARISATIE OUDERBETROKKENHEID BINNENKORT VAN START 

Binnenkort starten we met het inventariseren van de ouderbetrokkenheid. De oudervereniging faciliteert dit 
voor de school. We starten dit jaar met een digitaal platform waarin je kunt aangeven voor welke activiteiten je 
inzetbaar bent (met dank aan onze nieuwe penningmeester). Voor mensen die dit niet prettig , blijft de 
papieren versie ook bestaan. 

 

AFSCHEID VAN ONZE PENNINGMEESTER 

Deze maand nemen wij als oudervereniging afscheid van Ingeborg 
(moeder van Siri en Fedor uit groep 7 en 8, links op de foto).  
Ruim 4 jaar (!) is zij de penningmeester geweest en zorgde zij ervoor dat 
bussen geregeld waren, de declaraties betaald werden en het ledengeld 
geïnd werd. Echt petje af.  
Haar werkzaamheden worden komende periode overgeheven naar 
Ronald van Eekelen, de nieuwe penningmeester.  
Heb je een declaratie of andere financiële vraag? Mail het naar 
ovjpsdewilgenhoek@live.nl.  

 
 
                                         NIEUWS UIT DE TUIN 

We hebben enkele malen een oproep gedaan voor een 
vriezer, tuinslang en planten. En inmiddels zijn ze er.  
De vriezer staat in de tuinkamer. We hebben hem dit 
tuinseizoen niet aangezet omdat er nu niet gekookt wordt. 
Alle overtollige oogst is naar de voedselbank gegaan. Hopelijk 
kunnen we hem volgend tuinseizoen wel aanzetten. Ook is er 
een tuinslang gedoneerd! Fantastisch, hartelijk dank. Ook de 
planteninleveractie heeft een aardige ‘oogst’ opgeleverd. 
Hartelijk dank! Mocht je in de komende tijd nog tuinplanten 
over hebben: ze zijn altijd welkom op school. Voor al planten 
die goed tegen de droogte kunnen zoals zonnehoed, ezelsoor, 
lavendel, kogeldistel, verbena, kattenkruid en siergrassen zijn 
zeer welkom. Zet ze in de tuinkamer of leg ze over het hek 
achter in de moestuin. Dit is te bereiken via de bushalte op de Tiendweg. 
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                            SEDUMDAKJE 

Dit najaar willen we een sedumdak aanleggen om het insectenhotel. Er is al folie en 
een opstaande rand omheen gemaakt. In oktober worden de planten in groen en 
tussen de stenen geplant. Heb je toevallig sedumplantjes, rotsplantjes of stekjes over? 
Denk aan ons! 

        

                

                   

                                              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! 

                                             BIJLAGE: 

                                           

                                         BESLISBOOM 
In de bijlage vindt u de beslisboom. Dit zijn richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en 
medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. 
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