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       LOGOPEDIE EN FYSIOTHERAPIE  

Al enige tijd is er binnen school en schooltijden een 
kinderfysiotherapeute van fysiotherapiepraktijk de Wiel aanwezig voor 
onderzoek/behandeling van kinderen met een grof- of fijnmotorische 
hulpvraag. 
School kan fysiotherapie adviseren, maar er kan ook vanuit ouders een 
fysiotherapeute worden ingeschakeld. Uw kind is dan een half uur uit de 
groep en voor u als ouder is het plezierig dat u niet na schooltijd naar de 
praktijk hoeft te komen. Wij ervaren het ook als plezierig daar het lijntje 
kort is en adviezen voor school met ons gemakkelijk kunnen worden 
gecommuniceerd. 

Vanaf april wordt het ook mogelijk om onderzoek/behandeling van een 
kinderlogopediste van praktijk de Wiel op school te laten plaatsvinden. 
Folders en informatie kunt u bij de stamgroepleerkrachten of intern 
begeleider (Marie-Elise) krijgen. 

           HUISVESTING BROEKGRAAF 
Op dinsdag 26 maart komt de werkgroep huisvesting Broekgraaf bij 
elkaar op school. 
Op deze avond zullen Saskia en Janke de werkgroepleden voorlichten 
over de stand van zaken tot nu toe en het verdere traject van de 
nieuwbouw van het Kindcentrum. Deze informatie zullen we ook in een 
volgende Wilgentenen vermelden. 

                 KLASSENAVONDEN  

Afgelopen donderdag heeft het Vlindervolk zich tijdens de klassenavond 
ondergedompeld in tropische sferen. Hiermee hopen we dat de zon nu 
ook werkelijk meer gaat schijnen.  
De kinderen straalden en het was reuze gezellig.  
Wij bedanken ouders voor de hulp bij klaarzetten en opruimen.  
 
De Zevensprong heeft 29 maart een klassenavond, de Rommelpot 5 april 
en de Bijenkorf 12 april. 

                       GROEP 3 EN 4 VRIJ  
Woensdag 3 april is groep 3 en 4 vrij (groep 1 en 2 zijn uiteraard ook vrij). 

 

 

18 maart 2019 

   AGENDA 

 

 Di. 19 mrt. 

Overleg Janke met 

bestuurder en 

medewerker huisvesting 

over Nieuwbouw 

Broekgraaf 

 Di. 19 mrt. 

Schoolwaterpolotoernooi 

 Wo. 20 mrt. 

Collega's Jenanet op 

bezoek op onze school 

 Wo. 20 mrt. 

Schoolvoetbal (LRC!!) 

 Wo. 20 mrt. 

Studiemiddag over 

eigenaarschap team 

14:00-16:30 uur 

 Vrij. 22 mrt.  

Afsluiting Thema ‘Glas’ 

 Wo. 27 mrt. 

Schoolvoetbal (LRC) 

 Vrij. 29 mrt. 

Extra MR vergadering 

om 15:00 uur 
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                           SABBATICAL 
Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie heeft Helma Jongerius 
(Madeliefjes) een sabbatical periode aangevraagd en daarvoor 
toestemming gekregen. 

Vanaf die tijd tot de zomervakantie neemt Lianne Janse, nu invalkracht 
van het Vlindervolk haar dagen bij de Madeliefjes over.  
Eline is dan weer helemaal terug bij het Vlindervolk.  
In september is Helma weer helemaal terug, na een intensieve periode in 
haar privé leven.  
Natuurlijk zal zij in deze periode betrokken blijven bij het wel en wee van 
de school en geregeld contact houden met ons. 

    

  

 

 

    AFSCHEID 

Lieve kinderen en ouders van de Wilgenhoek 

Vorige week heb ik in de Rommelpot de kinderen verteld dat ik het volgende schooljaar met pensioen zal gaan. 
Allereerst betreft het hier de Rommelpotkinderen, vandaar dat ik het hen eerst verteld heb. Daarna heb ik de 
ouders van de kinderen geïnformeerd. Hieronder een stukje uit de betreffende mail: 

Ik vind het moeilijk om deze brief met dit besluit te schrijven. Ik heb jarenlang met veel plezier op de Wilgenhoek 
gewerkt, waarvan de laatste jaren in de Rommelpot.  
Mijn voornemen om te stoppen met werken heb ik al een lange tijd terug genomen: ”In het jaar dat ik 64 word, 
stop ik met werken.” Deze beslissing heb ik voor mijzelf maar ook in het belang van de kinderen genomen.  
Ik werk met heel veel plezier samen met de kinderen en zal hier dan de komende tijd samen met hen nog extra 
van gaan genieten. Ook de samenwerking met Kimber hebben wij beiden als heel fijn ervaren. 

U zult begrijpen dat er uiteraard voor een goede opvolging gezorgd gaat worden, maar zover is het op dit 
moment nog niet. Hierover zult u door Janke op een later tijdstip geïnformeerd worden. Dit zal in de periode van 
de verslagen duidelijk worden. 

Nogmaals, op dit moment werk ik met 100% inzet en plezier tot het einde van het schooljaar! 

Marja 

                                 

   AGENDA 

       (vervolg) 

 

 Vrij. 29 mrt. 

Klassenavond Zevensprong 

 Wo. 3 apr.  

Gr. 3 en 4 ook vrij 

 Vrij. 5 april 

Klassenavond 

Rommelpot 
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                                  SCHOOLVOETBAL                     
Beste Schoolvoetballiefhebbers, 
 
Aankomende woensdag is het toernooi van de jongens groep 5-6. Het toernooi zal gehouden worden op LRC. Dit 
is anders dan eerder vermeld!  Het toernooi begint om 13:00 uur met inschrijving en om 13:15 uur zal het 
startsignaal van de eerste wedstrijd gegeven worden. 
Wij hebben er zin in. Tot woensdag! 
Sport - Jeugdactief  
Alle data nog een keer op een rij: 
                         20 mrt. jongens gr. 5-6 LRC Gras 13:00 uur 

27 mrt. meisjes gr . 5-6 LRC Gras 13:00 uur 
27 mrt. meisjes gr. 7-8 LRC Kunstgras* 13:00 uur 
 * Let op: op kunstgras mogen geen grasvoetbalschoen 
  3 apr. Reservedatum   

                                          Vrijdag 12 april is de Finale bij LRC. 
 
Succes deelnemers en coaches, maak er leuke en sportieve wedstrijden van! 
Oproep aan ouders/familie: Kom massaal kijken en moedig onze spelers/speelsters aan!! 

                                           

    SCHOOLVOETBAL 2 
Het schoolvoetbalteam van groep 7/8 bestaat 
uit: 
(van links naar rechts op de groepsfoto) 
  
Solar, Taha, Diego, Bram, Ziyon, Casper, Armanis, 
Eren, Pepijn, Midas en Tarik. 
  
Op woensdag 27 februari komt een deel van het 
elftal trainen op het grasveldje in Leerdam Oost. 
Sommige zijn heerlijk op wintersportvakantie en 
moedigen ons aan vanuit de sneeuw. 
Onder leiding van de vader van Armanis en de 
moeder van Midas begint de training. 
Opstellingen worden doorgesproken, tips en 
aanwijzingen doorgesproken en aan elkaar 
uitgelegd. Maandag 4 maart in de middagpauze worden er nog wat balspellen gedaan op het grasveldje bij Laco, 
het hele team is dan compleet en het ziet er veelbelovend uit!! 
  
En dan woensdag 6 maart is het zover snel even omkleden pffff…. Tussendoor wat brood naar binnen werken, 
vertrek richting Leerdam Sport om daar om 13:00 uur te verzamelen. 
Om 13:40 uur is het dan zover de “Cactussen” zoals we als team heten mogen “de wei” in. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                           SCHOOLVOETBAL 2 (vervolg) 
De eerste wedstrijd winnen we met 2-1. Dit geeft de mannen vertrouwen voor de volgende wedstrijd. 
Zelfverzekerd lopen de mannen dan ook de wei in voor de 2de wedstrijd…. En ja hoor ook de 2de wedstrijd 
winnen we als cactussen en wel met 2-0. 
Helaas de 3de wedstrijd werd een gelijkspel 0-0. Spannend gaan we door of niet…………. Wachten duurt lang……. 
maar uiteindelijk is daar het verlossende antwoord: Jaaaaaaaa, we gaan door!! 
Na een zenuwslopend halfuurtje weten we dat we door gaan: Over weer een half uurtje spelen we de halve 
finale….. De laatste tactieken worden doorgesproken…. The boys zijn er klaar voor! 
Vol zelfvertrouwen stappen ze de wei weer in.  Wat een spannende sensatie…….kansen liggen aan beide 
kanten……., er wordt goed overgespeeld………., het publiek begint steeds harder te schreeuwen…….. èn 
moedigen the boys fanatiek aan……, maar…….. helaas met één doelpunt verschil hebben we de halve finale 
verloren. 
Maar we kijken terug op een gezellige sportieve middag. Trots op onze jongens!!!! 
Andrea (moeder van Twan (Zevensprong), Bram (Rommelpot) en Iris (Madeliefjes)                        

                     

                         SCHOOLWATERPOLOTOERNOOI 

Dinsdag is het schoolwaterpolotoernooi in Vianen. Afgelopen donderdag hebben we allemaal 

(15 Wilgenhoekers!) in Leerdam getraind (zie foto).  
 
Het toernooi is dinsdag 19 maart van 18:30 tot 20:00 uur in zwembad Helsdingen in Vianen.  
De Wilgenhoek doet mee met een gemengd team groep 5/6 en een gemengd team groep 7/8. 
De training vond ik echt veelbelovend! Kom kijken!! 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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             GEZOCHT: KLEDING VOOR ONGELUKJES  
Heeft u voor ons kleding (broeken, truien en sokken) voor kinderen in de middenbouw en 
bovenbouw, voor als er onder schooltijd een broek of trui moet worden verschoond. 
Zeker met regen is een val in een plas op het schoolplein zo gebeurd. Inleveren bij het 
Vlindervolk (Marie-Elise). Ook voor de onderbouw kunnen we nog kleding gebruiken. 

                     KLUSAVOND EN OCHTEND 
Afgelopen dinsdagavond en zaterdagochtend hebben een aantal ouders van de klussenwerkgroep weer allerlei 
klussen uitgevoerd in en om de school. 
Hartelijk bedankt allemaal: Marlieke (moeder van Bart uit het Vlindervolk; aanspreekpunt van de klussengroep), 
Martijn (vader van Thijs uit de Pinguinpool), Marinke (moeder van Jacob uit de Keiers), Jan (vader van Twan uit 
de Zevensprong, Bram uit de Rommelpot en Iris uit de Madeliefjes), Lennart (vader van Kiara uit de Rommelpot 
en Alissa uit de Bijenkorf), Robert (vader van David uit de Zevensprong) en Micha (vader van Milou uit de 
Keiers). 

 

                   EHBO 
Kinderen uit de Rommelpot en Zevensprong 
hadden afgelopen maandag 11 maart EHBO 
examen gedaan.  
Wij zijn allemaal geslaagd.  
Er waren 6 posten: Stabiele zijligging, 
reanimeren, vragen in het algemeen, vragen over 
kneuzingen, vragen over vergiftiging en vragen 
over brandwonden.  
Soms moest je ook wat doen tijdens de vragen, 
namelijk een mitella of een brede das 
aanbrengen. Ook moest je een vingertop op 
hand/pols verband aanbrengen. 
 
Toen we klaar waren, kregen we allemaal een Keycord van het Rode Kruis en van Janke een bloem. We hebben 
ook nog buiten een foto gemaakt (zie hiernaast).Terug op school kregen we in de stamgroepen de diploma’s. 
Esmee (Rommelpot)  

 

                                       DATA SCHOOLKAMP  
In het nieuwe schooljaar (maandag 23 t/m woensdag 25 september) gaat groep 3 t/m 8 weer op schoolkamp.  
Binnenkort zullen wij u informeren over het aanmelden voor dit schoolkamp denktank èn schoolkampouders. 
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                                              KEUZECURSUS 

Zoals al eerder aangegeven is de keuzecursus voor de groepen 3 t/m 8 verzet naar vrijdagmiddag 12 april van 
12:45 uur  tot 14:15 uur. 
Wij zijn nog op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s/oma’s die een keuzecursus willen verzorgen. 
Vanaf morgen komt er op de deur naast de teamruimte een inschrijflijst te hangen (dezelfde plek waar ook 
ingeschreven kan worden voor de 10 minutengesprekken). Zo krijgen we gelijk een totaal overzicht en kan 
iedereen van elkaar zien welke keuzecursussen er aan bod komen. 
Op het overzicht mag je de volgende gegevens noteren: 
·         Uw naam. 
·         Het onderwerp van de keuzecursus (de activiteit). 
·         Hoeveel kinderen er maximaal aan de keuzecursus kunnen deelnemen. 
Een aantal enthousiaste ouders had zich al opgegeven. Super fijn! Ook aan hen wil ik vragen of ze hun deelname 
op het overzicht erbij willen zetten. Zo weten we gelijk hoeveel kinderen er verdeeld kunnen worden over de 
verschillende keuzecursussen. 
Soms horen we terug dat het lastig is om onderwerpen te bedenken voor de keuzecursus. Vanuit de moestuin-
werkgroep zijn er weer leuke ideeën gekomen! (zie afbeeldingen de bijlage in deze mail)   

1. Maak een vogelverschrikker met de kinderen met behulp van twee bezemstelen, een pak stro, oude 
kleding, oude lappen en textiellijm van de bouwmarkt. 

2. Knutsel een klimrek voor klimmende planten met stevig touw, stokken, plankjes of keukengerei en maak 
er daarna met verf een vrolijke boel van (wens: 4 rekken van 2,5 meter lang). Deze komen op het 
schoolplein te hangen.  

3. Verf met de kinderen stenen dieren die rond de boom de moestuin mogen versieren. 

 
Voor de timmerworkshop in de moestuin zelf zijn we op zoek naar handige ouders die met de kinderen willen 
bouwen aan: 

A. Laarzenrekken (het kastje in de tuinkamer is te vol, de laarzen moeten naar buiten). 
B. Compostbakken van oude pallets. 
C. Hoge moestuinbak van oude pallets. 
D. Pallets zijn al aanwezig. 

 
De “moestuinmoeders” Marije en Tessa organiseren deze workshop in de tuin. Voor een goede 
begeleiding van de kinderen hebben zij nog 4 extra klusouders nodig. Bij veel animo kan er ook nog 
gewerkt worden aan een aardbeienrek van pallets.  
Interesse in één van bovenstaande activiteiten? Zet het duidelijk op het overzicht wat hangt bij de 
teamkamer en bespreek de voorbereidingen met de moestuinouders Marije & Tessa (eventueel 
bereikbaar via tmcodijk@gmail.com) 

Voor eventuele vragen is Kimber (Rommelpot) op donderdag & vrijdag aanwezig of via de 
mail: kvanzomeren@o2a5.nl. 
Wij hopen op enthousiaste aanmeldingen en dat we er met elkaar weer een mooie keuzecursus van kunnen 
gaan maken!  

 
Alvast voor in de agenda: Vrijdag 24 mei is de 3e en laatste keuzecursus dit schooljaar. 

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                          SCHOOLFOTOGRAAF  

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april is de schoolfotograaf weer bij ons 
op school. Ook dit jaar komt Stephanie van Sgoolfotografie de foto's 
maken. Uiteraard zullen er groepsfoto's en portretfoto's gemaakt 
worden. Net als voorgaande jaren kunnen ook broertjes en zusjes 
samen op de foto. Nieuw dit jaar is dat het ook mogelijk is om 
samen met een broertje of zusje die op het kinderdagverblijf zit op 
de foto te gaan. 
 
Om er voor te zorgen dat er voldoende tijd is om iedereen goed op de foto te 
zetten is ervoor gekozen om de fotograaf twee achtereenvolgende dagen te 
laten komen. Hierdoor kan het voorkomen dat uw kind op donderdag de broertjes en  
zusjes op de foto gaan en op vrijdag de groepsfoto en portretfoto's gemaakt worden.   
De precieze planning is nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten dan laten we jullie uiteraard weten. 

                          INFORMATIE SCHOOLFOTOGRAAF 

Persoonsgegevens 
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto zullen wij aan de schoolfotograaf (Sgoolfotografie.nl) de volgende 
gegevens verstrekken: 
 - Voor- en achternaam van uw zoon/dochter. 
 - Groepsnaam van uw zoon/dochter. 
Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft, bijvoorbeeld wanneer u 
foto’s bestelt. Hier hebben wij als school geen invloed op. 
Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de schoolfoto’s te 
ontvangen. 

Grondslag en doeleinden  
De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de portretfoto’s verwerken, omdat de schoolfotograaf daar 
een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder deze gegevens kan de schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken 
en niet aan u leveren.  
De schoolfotograaf gebruikt de gevraagde gegevens uitsluitend voor het koppelen van de portretfoto’s bij de 
juiste naam. 
De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals 
hierboven omschreven. 

Bewaartermijn  
De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens van uw zoon/dochter zolang de samenwerking met deze 
schoolfotograaf bestaat. Daarna worden de gegevens, volgens de procedure zoals vastgelegd in de 
verwerkersovereenkomst, door de schoolfotograaf vernietigd en kan er niet meer besteld worden. 

Bezwaar 
 Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit schriftelijk (per  
e-mail) meedelen aan de leerlingadministratie vóór 28 maart 2019.  
(Delphine van Santen: mail: dvansanten@o2a5.nl , met als onderwerp Schoolfotograaf). 

FLITS 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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Meer informatie Op de website van de schoolfotograaf (Sgoolfotografie.nl) kunt u in de privacyverklaring meer 
informatie vinden, bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de schoolfotograaf aanbiedt en hoe de 
schoolfotograaf dan omgaat met de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook per e-mail opvragen 
door een e-mail te sturen naar vragen@sgoolfotografie.nl. 

                                             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! 

  

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/

