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                         FORMATIE  

       NIEUWE SCHOOLJAAR 2021-2022 

Het nieuwe schooljaar is in zicht, op een vervanging na, hebben we de 
formatie zo goed als rond: 
 
Kimber, Anouk en Chantal hebben volgend schooljaar tijd om hun taken 
als bouwcoördinator uit te kunnen voeren, daarom zijn Anouk en Chantal 
één dag uitgeroosterd. Kimber haar aanstelling wordt wat verhoogd, 
zodat zij wel twee dagen in de bovenbouwgroep blijft en één dag kan 
werken om haar taak als bouwcoördintor uit te voeren.  
 
De vervanging, i.v.m. het zwangerschapverlof van Marloes, is op dit 
moment nog niet bekend. Wanneer dit bekend is, laten we dit weten. 
Marloes moet i.v.m. corona na 28 weken al uit de stamgroep. Dat 
betekent dat ze na de zomervakantie niet meer in de stamgroep staat.  
 
Eline wordt één keer in de twee weken uitgeroosterd, zodat zij haar 
taken als rekencoördinator kan oppakken.  
 
Ria wordt ook één keer in de twee weken uitgeroosterd, zodat zij haar 
taken als taalcoördinator kan oppakken. 
 
Er komen drie nieuwe leerkrachten: 
José Wesselingh: Zij gaat Helma vervangen. Helma zit nu nog in haar  
re-integratie proces. José komt in De Keiers. 
 
Donna van Houwelingen: Zij gaat werken in de nieuwe stamgroep 3-4 
 
Marian Lokken: Zij gaat werken in verschillende middenbouw 
stamgroepen. 
 
Zij zullen zich in de volgende Wilgentenen aan u voorstellen.  
Uiteraard proberen zij ook om op de wenochtend, op dinsdag 6 juli, te 
komen.  
 
Helaas zullen we afscheid moeten nemen van Sandra van der Plaat. Zij 
heeft een baan gevonden in cluster Lingewaal. 
 
 
Op de volgende bladzijde vindt u de indeling van de stamgroepen. 
 

8 juni 2021 

   AGENDA 

 

• Vrij. 11 juni 

Excursie onderbouw 

• Wo. 23 juni 

Kennismaking 

nieuwe ouders 

• Do. 1 juli 

Verslagen met indeling 

nieuwe stamgroepen voor 

het nieuwe schooljaar  

2021-2022 

• Vrij. 2 juli 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

• Ma. 5 juli t/m vrij. 9 juli 

In deze week 10 minuten 

gesprekken 

• Di. 6 juli 

Wenochtend 

• Vrij. 9 juli 

Eindfeest 

40 jaar bestaan  

JPS de Wilgenhoek 

• Di. 13 juli 

Musical  

groep 8 

• Do. 15 juli 

De rode loper 

• Vrij. 16 juli 

Laatste schooldag 

Alle kinderen 12:00 uur vrij 

• Ma. 19 juli t/m vrij. 27 aug. 

Zomervakantie 
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  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

ONDERBOUW           

Pimpelmezen Ria Ria -- Ria/Eline? Ria 

Madeliefjes José Chantal -- Chantal Chantal 

Keiers 
Willem 
(Helma) 

Willem -- Helma/José  Helma/José 

MIDDENBOUW           

Pinguinpool Anouk Anouk Anouk Marian Anouk 

Vlindervolk Marie-Elise Marie-Elise Marie-Elise Marie-Elise Marian 

Nieuwe MB Donna Donna Marian Donna Donna 

Bijenkorf Sonja Sonja 
Sonja of 
Marloes 

Marloes  Marloes 

Stokstaartjes Saskia Saskia Saskia Saskia Willem 

BOVENBOUW           

Rommelpot Eline Eline Eline Kimber Kimber 

Zevensprong Liza Liza Liza/Sylke Sylke Sylke 

 
-- Op woensdagmorgen zijn de kleuters vrij 
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                               40 jaar Wilgenhoek 
 
In april 1979 dienden een aantal enthousiaste ouders bij de gemeenteraad van Leerdam een verzoek 
in voor oprichting van een jenaplanschool. Dit resulteerde in de start van de bouw in het voorjaar 
van 1980. Op 1 augustus 1980 stapten de eerste kinderen over de drempel van een hele nieuwe 
school en ging het pionieren verder. Nu, bijna 41 jaar verder, zitten we inmiddels in een ander 
gebouw en in de toekomst verhuizen we naar een derde onderkomen.  
 
We vinden het tijd om dit met de kinderen te gaan vieren (vorig jaar was het niet mogelijk vanwege 
corona). 
Het eindfeest van dit schooljaar wordt iets grootser gevierd. Het thema is: ‘40 jaar Wilgenhoek en 
nostalgie‘. De school en de oudervereniging stellen ons financieel in de gelegenheid om op VRIJDAG 9 
JULI een feestje in school, op het plein en in Berenschot (LACO) te vieren.  (in de jaarplanning stond 
donderdag 8 juli, dit is verplaatst naar vrijdag 9 juli). 
 
We hebben nog wel steeds te maken met de corona richtlijnen, waar mogelijk zal er een oproepje 
komen voor ouders om mee te helpen. 
Een commissie, van ouders en teamleden, is bezig met de voorbereidingen.  
We houden u middels de Wilgentenen op de hoogte. 

 
                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          GEVONDEN VOORWERPEN 

De bak met gevonden voorwerpen wordt deze week op de picknicktafel, bij het zwarte 
hek op het schoolplein, neergezet. U kunt kijken of er nog iets in zit, wat van uw 
kind(eren) afkomstig is (o.a. handschoentjes of mutsen).  
Na deze week ruimen we de gevonden voorwerpen op.  
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                                             KLASSENAVOND VLINDERVOLK 

De Vinders hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk was er dan de klassenavond op vrijdag 28 mei jl. 
Het was een fleurige regenboogparty met vrolijke kinderen en mooie optredens, waarin de talenten van de 
kinderen goed naar voren kwamen.  
We bedanken de oudervereniging voor de financiering van de catering. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Klassenavond 
Ik ging als een spook naar de klassenavond.  
Ik vond het heel leuk. 
Het thema was: kleuren 
Ik zal wel een paar kinderen opnoemen; daar komen ze aan: 
Devon was als een draak 
Iris was als een clown 
Mitch was ook als een draak. 
Doei dat was het! 
Jacob 

 
Op de klassenavond mocht ik muziek maken samen met Joep. 

Iedereen zat naar ons te kijken. Het was spannend. 

We hadden friet en kroket op. Ook komkommer. 

Ik heb een drakenpak aangedaan. Ik heb toneel gespeeld. 

In de klas zag ik regenboogversiering hangen en tekeningen en ballonnen. 

Mitch 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                              SCHOOLKAMP 

De voorbereidingen voor het schoolkamp, in september 2021, zijn inmiddels weer gestart. Of het kan doorgaan, 
hangt ook echt af van de ontwikkelingen van Covid. Er zijn steeds meer versoepelingen en we hopen dat deze 
versoepelingen zich doorzet.  
 
We realiseren ons dat het schoolkamp voor alle kinderen heel belangrijk is en willen daarom het besluit over het 
wel of niet door laten gaan van het schoolkamp eind juni beslissen. Als het niet door kan gaan, willen we graag, 
in de week dat het schoolkamp zou plaatsvinden, een alternatief programma bedenken, zodat we toch werken 
aan de groepsvorming. Uiteindelijk is dit altijd het doel geweest! Het schoolkamp verplaatsen naar een later 
tijdsstip betekent dat we de groepsvorming in het begin van het nieuwe schooljaar missen. Er is ook gesproken 
om het schoolkamp wellicht in twee groepen te verdelen (een middenbouwkamp en een bovenbouwkamp), 
zodat er niet zoveel volwassenen bij elkaar zijn (bij een schoolkamp gaan er namelijk zo’n 60 ouders mee!). 
Echter wordt hierin de gezamenlijkheid gemist van de hele school als gemeenschap. 
Conclusie: Hopen dat het kan doorgaan! Zo niet, dan een mooi programma bedenken voor op school.  

Op onze school gaan wij (groep 3 t/m 8, het team en een grote groep ouders) bewust in het begin van het 
schooljaar op schoolkamp. In het begin van het schooljaar start namelijk ook de groepsvorming. Je hebt er een 
heel jaar profijt van dat je elkaar tijdens schoolkamp op een andere manier hebt leren kennen. Er zijn kinderen 
(en soms ook ouders) die schoolkamp spannend vinden. Dat begrijpen we. Het tussentijds halen en brengen van 
kinderen bleek om meerdere redenen niet wenselijk. 
 
Tussentijds halen en brengen 
Afgelopen jaren zien we een trend dat kinderen steeds meer opgehaald worden, omdat van te voren gedacht 
werd dat het moeilijk zou gaan worden. Tijdens het schoolkamp bleek echter dat dit niet nodig was. Kinderen, 
die het zonder dat vangnet van halen en weer brengen naar schoolkamp gingen, kregen het hierdoor juist wat 
moeilijker. Dat is niet fijn. 
 
Ook onder ouders liep dat soms wat ‘scheef’. Iedere ouder zou het leuk vinden om op het schoolkamp bij de 
bonte avond te zijn. Juist die kinderen die opgehaald werden, daarvan konden de ouders even blijven kijken. Dat 
leidde tot wat irritaties. Achteraf gezien hebben we ook moeten constateren dat het halen en brengen van 
kinderen verstorend werkt op de groepsvorming. En daar is het schoolkamp nu juist voor bedoeld! 
 
Laten we met z’n allen op schoolkamp gaan 
We begrijpen dat het op schoolkamp gaan voor velen spannend kan zijn. Wij hopen dan ook dat ouders ons het 
vertrouwen geven dat als er iets is, wij echt contact zullen opnemen, dan wordt er altijd een passende oplossing 
gevonden. Een belletje met het thuisfront kan dan al genoeg zijn om door een moeilijk moment te komen. 
Het team, van leerkrachten en veel schoolkampouders, heeft hier al jarenlang ervaring in. Laten we gewoon met 
z’n allen op schoolkamp gaan! Het tussendoor halen en brengen is hierin niet de bedoeling. 
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                               VERGROENING SPEELPLEIN 

De groene speelheuvel komt wellicht in aanmerking voor subsidie vanuit de provincie. 
Al een tijdje zijn we als school bezig om het schoolplein te vergroenen. We hebben een vrij concreet plan voor 
een groene speelheuvel en we zijn druk bezig met het verkrijgen van subsidie. De gemeente Vijfheerenlanden 
wil de plannen voor ons plein indienen bij de provincie Utrecht voor een subsidieregeling. Hartstikke spannend! 
Hierbij delen we de tekst die ervoor ingediend wordt. Zo weet iedereen weer waar we aan werken en hoe we 
tot ons plan gekomen zijn: 
 
JPS De Wilgenhoek is een Jenaplanschool in Leerdam. De school is gehuisvest in een prachtig schoolgebouw, 
maar heeft een relatief klein schoolplein. Zeker met het toenemende aantal leerlingen is het een uitdaging om 
het voor iedereen leuk en gezellig te houden op het schoolplein. Het schoolplein was drie jaar geleden een 
klassiek tegelplein met een aantal speeltoestellen erin. De toenmalige directeur heeft het sein tot vergroening 
gegeven, omdat ze het plein zo kaal en grijs vond in tegenstelling tot nog een kleine tuin achter de schoo,l waar 
inmiddels de moestuin van de school, aangelegd werd.  
 
Fase 1: Randjes, bakken en een mini-tuintje 
In de afgelopen drie jaar is met klein lowbudgetinitiatieven het plein vergroend. Fase 1 betrof het verwijderen 
van een aantal tegelranden langs de bebouwing voor klimplanten, het realiseren van een kleine tuin rondom het 
zelfgemaakte insectenhotel op het plein en het maken van een aantal plantenbakken van pallets voor meer 
beplanting. Veel kinderen op school hebben meegewerkt aan de vergroening tijdens één of meerdere 
keuzecursussen. Ze hebben de palletbakken getimmerd en zelf bekleed met worteldoek en volgeschept met 
grond. Ook het boerentuintje (met klompen!) rondom het insectenhotel is met behulp van de kinderen 
uitgeschept (zand eruit) en weer met aarde volgestort. Met de realisatie van fase 1 zijn er padden op het 
schoolplein, slakken, vuurwantsen (in de zelf gezaaide malvaplanten), lieveheersbeestjes, kevers en torren. 
 
Fase 2: Speelplek voor kinderen 
Fase 2 is in januari van 2021 afgerond en betrof de aanleg van een wilgentenentunnel. We merkten namelijk dat 
er een aantal kinderen steeds in het tuintje van het insectenhotel klom. Daar gingen natuurlijk de planten van 
kapot. In gesprek met de kinderen kwamen we erachter dat dit kinderen betrof, die op zoek waren naar rust. 
Het idee, om er een wilgentenentunnel naast te bouwen, ontstond toen heel snel. Een tunnel waar juist 
gevoelige- en snel overprikkelde kinderen even tot rust kunnen komen. Het is een tunnel geworden in drie 
delen, zodat er meerdere groepjes in de tunnel kunnen spelen met voldoende ‘kruip-door-sluip-door’ paadjes. 
Inmiddels wonen er ook zelfs kabouters in.  
 
Fase 1 en 2 zijn gerealiseerd met financiering van de oudervereniging en een klein schoolbudget. Ouders en 
kinderen hebben alles zelf geregeld, gebouwd en aangeplant. Daar zijn we trots op. Bij fase 3 is dit echter niet 
haalbaar. 
 
Fase 3: Meer beweging in de natuur mogelijk maken op het plein 
JPS De Wilgenhoek is klaar voor fase 3: Het realiseren voor meer bewegingsruimte en verstopplekken voor de 
kinderen door de schommelopstelling te verwijderen en een groene speelheuvel met beplanting en tunnel terug 
te plaatsen. Op het kleine plein is de (populaire) schommelopstelling een behoorlijk sta-in-de-weg. Met de twee 
schommels kunnen maximaal 6 tot 8 kinderen spelen op die vierkante meter. In het nieuwe plan kunnen op 
dezelfde vierkante meters wel 20 tot 30 kinderen spelen, klimmen, kruipen en kennismaken met de natuur. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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In fase 3 worden een aantal aspecten uit de menukaart gerealiseerd, namelijk: 
1. Een haag: Achter de speelheuvel is nog een kleine rand, waar een snoephaag aangelegd kan worden. Hiervoor 
zou alleen nog een soort waterkering aangelegd moeten worden, zodat in droge zomers die haag bewaterd kan 
worden, zonder dat dit meteen van de wal, die erachter ligt, afspoelt naar de stoep zo’n 40 cm lager. 
 
2. Inheems planten, bloemen en bessenstruiken: De speelheuvel zal rijk worden beplant met inheems 
beplanting, die enerzijds een lust is voor het oog en anderzijds ‘kidsproof’ is. In de losse moestuin, achter de 
school, worden al meerdere planten opgekweekt door betrokken ouders.  
 
Natuurlijke speelaanleidingen: De hele groene heuvel is één grote speelaanleiding. De heuvel is niet verhard - 
halfverhard, voorzien van planten en speelmateriaal, die beweging stimuleert. Via een natuurlijk 
stammentrappetje, stapstammen en een trektouw kunnen de kinderen zich naar boven en naar beneden 
bewegen. 
Het onderstaand ontwerp is ontwikkeld in samenwerking met Speelmaatje: Een aanbieder van speeltoestellen 
voor schoolpleinen met een groene inslag. 
Het liefst maken we in dit ontwerp ook nog een groene observatiehut of pergola van wilgentenen (die overigens 
van ons eigen schoolplein afkomstig zijn. (Er groeien knotwilgen aan de rand van het plein). Een poort over het 
pad, dat over de rug van de heuvel loopt. 
 

 
 
Wat zo mooi is, aan ons schoolpleinproject, is dat het laat zien dat je op elk plein kunt vergroenen. Hoe klein 
ook: Er kan altijd iets. Door klein te beginnen, groeien betrokken partijen (zoals leerkrachten en ouders) erin 
mee. Met betrokken ouders maken vele handen licht werk met de kleine afgeronde projecten.  
Fase 3 zou echt de kroon op het werk zijn. Vanwege het vele werk en de complexiteit (ook i.v.m. de noodzakelijk 
certificering) is dit niet eigenhandig door ouders te realiseren. JPS De Wilgenhoek hoopt in aanmerking te 

komen voor financiering vanuit het ‘groenblauwe schoolpleinenproject’. 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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        Kiwi, Kiwibes en Druif 
       vakantiepresentje 

 
Ps. Op de tekening lijkt het erop dat de slang weggaat. We kunnen kijken hoe we de slang kunnen sparen. Dit is 
later ter bespreking. 
 

                 ONDERBOUW HAALT GELD OP VOOR GOED DOEL  
De onderbouw is al een tijdje bezig met het thema: Planten, mensen en dieren. In het kader van dit thema komt 
er iemand van de dierenambulance langs om een gastles te geven. De kinderen nemen een kijkje in de wereld 
van dierenambulance van Leerdam. Ook krijgen ze te zien hoe een dierenambulance van binnen eruit ziet, wat 
er precies gebeurt en wanneer de dierenambulance gebeld wordt. De dierenambulance draait op giften. Om ze 
een beetje te helpen, willen we met de onderbouw een kleine sponsorloop organiseren in Laco. Ook zal een 
kind, van de onderbouw (begeleidt door een stagiaire), deze week ’s morgens langs het hek lopen met een 
collectebus. Wilt u de dierenambulance ook steunen en een kleine bijdrage leveren? Geef dan wat geld mee aan 
uw kind of doneer, samen met uw kind, in de collectebus. De dierenambulance zal dit heel erg waarderen. 
 

                                              SCHOOLFRUIT 

Vanaf deze week wordt er geen schoolfruit meer geleverd. Wilt u uw kind(eren) zelf weer fruit meegeven voor 
de pauze van 10:00 uur.   

                                             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! 

  

                                      NIEUWS VANUIT DE OUDERVERENIGING 
De voorjaarsvakantie is alweer voorbij. Voor we het weten is de zomervakantie alweer in aantocht.  
Gelukkig lijken we, voorzichtig aan, weer richting een rustige tijd te komen, waar weer genoeg mogelijkheden 
zijn. In de tussentijd hebben we zeker niet stil gezeten! De plannen voor het komend schooljaar zijn al in volle 
gang en tegelijkertijd komen ook oude en nieuwe initiatieven tot werkelijkheid.  
 

 
Zo wordt de Wilgenhoek steeds groener  
met mooie plantenrekken en een insectenhotel 
 
                      EN 
 
                                        we hebben de kinderen blij kunnen  
                                        maken met een vakantiepresentje.  

 
 
 
 
 
 
Ook de bibliotheek krijgt steeds meer vorm. De oud-Engelse stijl blijkt echter in dit pand niet haalbaar. Dit wordt 
bewaard voor het volgende schoolgebouw. 
 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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Wij zijn heel blij dat we Claudia en Rina mogen verwelkomen als aspirant-activiteitencoördinatoren. Zij zijn de 
spil tussen de verschillende commissies en de oudervereniging en zorgen ervoor dat alle leuke activiteiten die bij 
de Wilgenhoek gepland kunnen worden.  
In de ALV van deze week kunnen zij officieel gekozen worden. 
Hieronder stellen zij zich aan jullie voor: 

 
Hallo allemaal,  
 
Ik ben Rina Gendaram, moeder van Shristika (Stokstaartjes) Ritisha (Bijenkorf) en Jirisho 
(vanaf volgend schooljaar in de Madeliefjes).  
Ik heb ervaring als klassenouder, biebmoeder en als OV lid. Dit heb ik jaren met heel 
veel plezier gedaan op de vorige school van de meiden.  
 
 
 

 
Hallo allemaal, 
Ik ben Claudia van der Weiden, moeder van Floor (Rommelpot) en Justin 
(Pinguïnpool).  
Ik ben onderdeel geweest van de pleinwacht en heb dit met veel plezier gedaan. Ook 
ben ik MR-lid geweest. Samen willen wij ons als activiteitencoördinator gaan inzetten 
voor alle leerlingen op de Wilgenhoek.  
Wij hopen, wanneer de Corona maatregelen het weer toelaten, dat we allemaal 
leuke activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen van onze school. Hierbij 
hebben we natuurlijk wel de hulp nodig van de ouders.  
Kom gerust naar ons toe als je vragen hebt of als een activiteit je aanspreekt! 
 
Op naar heel veel activiteiten voor de kinderen! 
 
Groetjes van Rina en Claudia 

 
 
We zijn ook op zoek naar een betrokken voorzitter, om ons team te komen versterken!  
Vind je het leuk: 

- Dè verbinder te zijn, tussen de oudervereniging en het bestuur, van school? 

- Actief bezig te zijn met het beleid van de oudervereniging en de vertaling hiervan? 

- Om alle leden bij de activiteiten te betrekken? Samen zijn we ten slotte sterk! 

- Bestuursvergaderingen voor te zitten en een duidelijk verhaal over te brengen tijdens de ALV? 

- Nieuwe ouders een warm Jenaplan welkom te geven?  

Dan zijn we op zoek naar JOU!  
Mocht je hier meer informatie over willen dan horen we graag van je via ovjpsdewilgenhoek@live.nl. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op de ALV.  
Hartelijk dank voor het invullen van de ledenpeiling, we horen altijd graag van jullie.    

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

