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                      LAATSTE WILGENTENEN 

               VAN HET SCHOOLJAAR 2019-2020 

En dan opeens is er weer een schooljaar voorbij en realiseer ik (Gina, 
directie) mij dat ik er ‘alweer’ een jaartje ben! Wat gaat dat hard.  
Vorig jaar in september ben ik begonnen op deze leuke school en met mij 
nog een aantal nieuwe stamgroepleerkrachten en een nieuwe interne 
begeleider.  
Een jaar vol met opnieuw naar dingen kijken, afvragen en bevragen 
waarom dingen gaan zoals ze gaan, genieten van de betrokkenheid van 
het team, ouders en kinderen. Het voelde wederom als een warm bad. En 
ik kan weer zeggen ‘weer een warm bad’ omdat ik ooit (voor wie dat nog 
niet wist) hier als stagiaire begonnen ben. Hoe grappig kan het dan lopen. 
Ik heb genoten van het afgelopen jaar hoe de kinderen mij snel 
omarmden. Ze kwamen naar mij toe voor een gesprek omdat ze mij 
wilden leren kennen, maar soms ook voor een echt serieus gesprek. Ik 
kan daar oprecht van genieten. Kinderen leren dat ze altijd met iedereen 
in gesprek mogen gaan en openstaan voor elkaars meningen.  
Ook heb ik met veel ouders gesproken. Ouders die enorm begaan zijn 
met school en het verschil willen maken door hun betrokkenheid te 
tonen. Daarin zijn wij, als school denk ik, ook onderscheidend van andere 
scholen. We nodigen ouders uit om voeding te houden met de school, 
zodat kinderen, ouders en teamleden een gezicht krijgen en weten wie 
wie is, wat er speelt etc. 
Ook nodigden we ouders uit om hun mening te laten horen, dat is 
belangrijk al betekent dat niet dat we het altijd met elkaar eens hoeven 
te zijn.  Er ligt altijd een uitnodiging om de dialoog aan te gaan. 
Het elkaar ‘zien’ is afgelopen maanden wel anders gelopen door de 
corona. Het is opeens stiller op school en de afstand van ouders en 
school een stuk groter.  
Ook na de zomervakantie zal de 1,5 meter nog steeds de norm zijn. 

Hierdoor kunnen wij in de ochtenden niet alle ouders naar binnen vragen om hun kind weg te brengen. Dat is 
jammer. Hoe we hier verder vorm aan gaan geven heeft te maken met de ontwikkeling van Corona. Misschien is 
het ook niet zo’n gek idee om toch te bedenken hoe we elkaar kunnen blijven ontmoeten ondanks deze 
maatregelen! 
 
De school wordt groter en dat brengt zeker de nodige uitdagingen met zich mee. Dingen veranderen daardoor. 
Afgelopen jaar heeft dat bijvoorbeeld geleid tot het splitsen van de groepen in de pauze. Iets wat de meeste 
kinderen heel fijn vonden, maar er was ook een groep ouders die dit vanuit de Jenaplan gedachten jammer 
vonden. Ik merkte dat bij besluiten het argument ‘Is dit nog wel Jenaplan’ snel ter sprake kwam. Naar mijn idee 
is dat omdat er beelden zijn van hoe het was of hoe het hoort en ook een stukje hoe uitvoerbaar het is in 
praktijk. Ik had afgelopen jaar graag met de ouders een Jenaplanavond willen hebben. Helaas werd deze tot 
twee keer toe afgezegd in verband met de Corona.  

6 juli 2020 

     AGENDA 

 

• Ma. 6 juli 

Verslagen mee 

• Wo. 8 juli 

Informatie- uur nieuwe 

ouders 

vanaf 09:00 uur 

• Do. 9 juli 

Wendag  

• Vrij. 10 juli  

Eindfeest (alleen kinderen) 

• Di. 14 juli 

Musical groep 8 

• Vrij. 17 juli 

Alle kinderen vrij  

vanaf 12:00 uur  

• Ma. 20 juli t/m vrij. 28-08 

Zomervakantie 
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Door de groei zullen we ook komend jaar moeten gaan kijken naar de uitvoerbaarheid van een aantal zaken. Zo  
vinden we weekopeningen en weeksluitingen heel belangrijk en gaan dat volgend schooljaar nog steeds doen. 
Maar hoe uitvoerbaar is het straks met meer dan 210 kinderen (let wel zo’n 4 jaar geleden waren het er 120) en 
hun ouders? Het zijn gesprekken die we samen moeten gaan voeren. 
En…. die Jenaplanavond, die gaat er zeker nog komen! We moeten hierin wel de Corona maatregelen 
afwachten. In de taartpunt kunnen op 1,5 meter afstand niet veel volwassenen zitten. 
 
Tot slot wil ik jullie hartelijk bedanken. Het is echt een genot om jullie kinderen in onze school te hebben. Dat is 
iedere dag genieten.  
Hartelijk bedanken voor alle hulp; tuincommissie, ouderraad, leesouder, kookouder, kampouder, 
keuzecursusouders, feestcommissieouder, stamgroepouder, MR, klankbordgroepen etc ! Zonder jullie zouden 
we niet de school zijn die we zijn. 
 Ik heb zin in volgend schooljaar!  
Over twee weken sluiten wij de schooldeuren i.v.m. de zomervakantie. Ik denk echt dat we er allemaal aan toe 
zijn. Het was een raar jaar met de Corona. 
 

                                           VERBOUWING WILGENHOEK 

Uitbreiding van de JPS De Wilgenhoek is een feit (hierover zijn jullie al geinformeerd). De verbouwing gaat vanaf 
13 juli aanstaande van start. Naar alle waarschijnlijkheid zal op 24 augustus de oplevering zijn en vindt er een 
interne verhuizing plaats. Het wordt krap aan, maar we gaan ervan uit dat het gaat lukken om op maandag 31 
augustus 2020 de schooldeuren te openen met de nieuwe lokalen.  
Binnen in school staan nu veel dozen waardoor het wat drukker oogt. Daar kunnen we nu even niets aan doen. 
Dat hoort een beetje bij verbouwen. Vandaag, maandag 6 juli, ontvangen jullie een brief van ons waarin precies 
staat wie volgend jaar waar zit als ook de groepsverdeling.  
 

                                            NIEUWBOUW BROEKGRAAF 

Architectenbureau RoosRos gaat voor ons, voor CBS Klimop en voor SKCN het nieuwe gebouw ontwerpen. 
Maandagmiddag 13 juli aanstaande komt RoosRos in het team zichzelf voorstellen. Hierbij zal ook een ouders 
van de klankbordgroep Broekgraaf aanwezig zijn. Doel van deze bijeenkomst is ideeën ophalen van de school 
(binnenkant, nog niet het plein), sfeer neerzetten, naar bovenhalen wat het team belangrijk vindt. 
Na de zomervakantie zullen de verschillende teams (JPS De Wilgenhoek, CBS Klimop en SKCN) elkaar gaan 
ontmoeten. Eerst met een picknick en later ook op inhoud. Waarom? Omdat we ook gaan samenleven in één 
gebouw. We blijven ieder onze eigen identiteit houden maar er zullen ook ruimtes zijn die we samen gaan 
delen. Het gesprek zal dan ook gaan over dat grensvlak van dàt ontmoeten van de verschillende partijen (hoe 
kunnen we elkaar versterken).  In de Wilgentenen na de zomervakantie gaan we hier dieper op in.  
 

                                                     KINDMAPPEN 

De kindmappen worden komende week meegegeven aan de kinderen. We gaan een nieuwe manier bedenken 
voor het bijhouden van hun mooiste werkjes.  
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       GEVONDEN VOORWERPEN 

Komende periode zullen de gevonden voorwerpen op de picknicktafel op het plein gelegd worden. Kijk even 
goed of er iets tussen ligt van je eigen kind. Als het voor de vakantie niet opgehaald is, brengen wij het weg naar 
een goed doel.  
 

       AFGERONDE DOELEN 2019-2020 EN NIEUWE DOELEN VOOR 2020-2021 

Elk jaar stelt de school een schoolplan op met daarin de nieuwe ambities voor het nieuwe schooljaar. Voordat 
we daar meer over vertellen, blikken we even terug naar afgelopen jaar. Wat is er gebeurd met de ambities die 
we hadden:  

- Rekenonderwijs; de rekenwerkgroep heeft een plan gemaakt om de resultaten van het rekenonderwijs 
te verbeteren. We merkten met name dat in de methode het automatiseren onderbelicht was. 
Inmiddels heeft de rekenwerkgroep ook een nieuwe methode uitgekozen ‘Getal en Ruimte junior. Deze 
methode wordt in veel VO’s (voortgezet onderwijs) ook gebruikt.  

- In de onderbouw is er meer gewerkt vanuit hoeken. In de hoeken kan hiermee tegemoet komen aan de 
verschillende interesse en mogelijkheden. Dat is gelukt. De hoeken worden regelmatig aangepast 
waardoor de kinderen opnieuw nieuwsgierig worden. 

- Duckstad ís meer geïntegreerd in ons aanbod. Dit hebben we samen met Evelien Verhoek opgepakt. Er 
is nu een mooi document over hoe wij (hoog) begaafde kinderen kunnen verder helpen en zit er meer 
structuur in het aanbod. Voor volgend schooljaar blijft dit nog wel een punt van aandacht omdat we dit 
verder willen uitwerken.  

- Jenaplan; met het team hebben we de verschillende kringen gespecificeerd en gekoppeld aan de 
leerdoelen van taal. Ook bij het onderdeel ‘werk’ hebben we meer gekeken naar onze didactische 
aanpak. Zo is EDI ter sprake geweest.  

- De zorgcyclus is door de interne begeleider samen met het team opnieuw bekeken en zijn er 
aanpassingen aangebracht.  
 

Voor schooljaar 2020-2021 staan de volgende zaken op onze agenda: 
- Start 9de stamgroep; elkaar blijven kennen, opzoeken. 
- Implementatie nieuwe rekenmethode. 
- Huiswerkbeleid herzien. 
- Teamcursus Jenaplan met als thema; missie/visie, Jenaplandidactiek en verwondering/eigenaarschap 

stimuleren.  
- Afstemmen van weekplanning. 
- De ‘hand’ van de startgesprekken herzien. 
- Verbetering communicatie ouders (o.a. herzien van de Wilgentenen). 

 
Naast deze ambities blijft het werken aan de nieuwbouw Broekgraaf een gegeven.  
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                               LEKKER LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE! 

De afgelopen weken stond er een gouden kastje op het podium, met daarin 
allemaal nieuwe boeken.  
Wat ontzettend leuk om te zien dat jullie (kinderen) lekker in de kast gingen 
zoeken naar een leuk boek om in te lezen.  
Deze zomer ben je lekker vrij, we gaan allemaal heerlijk vakantie vieren.  
Pak in je vakantie ook eens een boek bij, want lezen is super leuk!  
Lekker in het zonnetje, op de bank of in je bed met een leuk, grappig of 
spannend boek en de tijd vliegt voorbij. 
 
Ook de bibliotheek zorgt er voor dat jij in de vakantie lekker door kunt lezen. 
De bibliotheek heeft een gratis app gemaakt: De Vakantiebieb. In deze app 
kun je gratis boeken lezen en luisteren, voor alle leeftijden! 
Je kunt natuurlijk ook zelf bij de bibliotheek langs gaan, om een leuk boek te 
lenen.  

Wist je dat alle kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Kijk maar eens op deze 
website: https://www.bibliotheeklekijssel.nl/content/utrecht/lek-en-ijssel/nl/uw-
bibliotheek/abonnementen.html 
 

Veel leesplezier 🙂  

 
                              BERICHTJES VAN DE TUINOUDERS  

 
 
De afgelopen paar weken is het schoolplein weer verder vergroend. Met afdankertjes is 
de wilgentenenschutting tegenover het raam van het Vlindervolk verrijkt met groen: 
Liguster, rode beuk en een Toscaanse jasmijn die meteen is gaan bloeien.  
 
 
 

 
 

INSECTENHOTEL 
 
 
Op het schoolplein is het insectenhotel verder verfraaid.  
Er is grondzeil aangebracht en de lijst is rondom afgetimmerd.  
In het najaar zal er een groenblijvend sedumdak worden ingeplant.  
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          GEMEENTEBORDER 

 
Onze school heeft sinds twee jaar een 
gemeenteborder in bruikleen als pluktuin. Onlangs 
is daar het bord geplaatst dat tijdens een 
keuzecursus is beschilderd. Wij zijn er blij mee!  
De beplanting komt echter al twee jaar maar 
moeizaam van de grond door het droge weer. 
Zaaigoed slaat maar matig aan. Daarom willen we 
eind september een ‘planten-inlever-dag’ 
organiseren. Op die dag kun je overtollige 
bloeiende vaste planten neerzetten bij het bord.  
De tuinploeg zal ze planten vervolgens in de border 
verwerken. Hiermee hopen we het perk een flinke 
boost te geven! 
 

 
                                                 OOGST MOESTUIN NAAR DE VOEDSELBANK 

 
 
Nu er op school haast niet gekookt wordt en de moestuin wel steeds meer gaat 
opbrengen, brengt de tuinploeg op donderdagochtend de oogst van groenten en 
kruiden naar de voedselbank. Er zijn zeker al 6 flinke boodschappentassen vol 
heengegaan. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan mensen die het moeilijk 
hebben in Leerdam en omgeving. Natuurlijk wordt al het fruit wel op school 
opgegeten: de aardbeitjes, bessen en frambozen worden met liefde geplukt, 

gedeeld en opgepeuzeld!  

 

 

 

                                    VAKANTIE EN STUDIEDAGEN 

 
                                           2020 
Herfstvakantie                    19 t/m 23-10 
Kerstvakantie                     21-12-20 t/m 1-1-21 
 
                                          2021    
 

Voorjaarsvakantie              22 t/m 26-2 

Goede Vrijdag en Pasen      2 t/m 5-4 

Meivakantie                         26-4 t/m 7-5 

Hemelvaartsdagen             13-5 t/m 14-5 

Pinksteren                            24-5 

Zomervakantie                    19-7 t/m 27-8 
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                       STUDIEDAGEN 
                 2020    
 
Donderdag  8 en vrijdag 9 oktober 
Maandag   16 november  
               
                  2021     
 
Woensdag 10 februari  
Maandag   29 maart 

Vrijdag 18 december (voor de kerstvakantie om 12:00 uit 

Vrijdag 16 juli (voor de zomervakantie) om 12:00 uit 
 

 
                                      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! 

                                           TOT SLOT 

Ik (Gina) wens iedereen: kinderen, ouders/verzorgers en het team een hele fijne zomervakantie toe! Rust lekker 
uit, denk aan de 1,5 meter, zorg goed voor elkaar! 
Wij zien elkaar (hopelijk) in goede gezondheid in het nieuwe schooljaar op maandag 31 augustus 2020. 
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