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Vrijdag 16 juni 2017
__________________________________________________________________________
Agenda
__________________________________________________________________________
21/06: Juffendag
06/07: Afscheidsdag leerlingen groep 8
21/06: GMR-vergadering
06/07: Rapporten mee
26/06 tot 30/06: LLO gesprekken
07/07: Studiedag, lln vrij
28/06: MR-vergadering
13/07: Afscheidsavond groep 8
29/06: Optreden MB
14/07: Laatste schooldag
05/07: Ouder bedankdag
14/07: Groep 8 vrij!
28/08: Eerste schooldag nieuw schooljaar
Storing Ziggo:
Helaas hebben wij gisteren gehele dag geen internet gehad, waardoor we ook niet bij server
konden en mails konden versturen. Hierdoor krijgt u onze nieuwsbrief dan ook pas vandaag.
Onze excuses hiervoor
Verjaardagen
Deze periode hebben we geen jarigen.
Juffendag
Woensdag 21 juni
is het juffendag.
Een dag waarbij
de juffen (en
meesters) in het
zonnetje gezet
worden en hun verjaardagen vieren. Op deze dag gaan we iets gezelligs doen met de
kinderen. Ook krijgen ze iets lekkers te eten en drinken van ons. Een cadeautje kopen is niet
nodig, wij zijn heel blij met een mooie tekening of een knutselwerkje!
Ouderbedankdag
Elke keer zijn wij weer blij met de fantastische inzet van u als ouder om onze school te
steunen. Voor deze inzet, groot of klein, willen wij u graag in het zonnetje zetten!
Daarom nodigen wij alle ouders uit om op woensdag 5 juli, aan het eind van de ochtend,
binnen te lopen om gezamenlijk een kopje koffie of thee te komen drinken. Alle kinderen
mogen dan hun eigen ouders een klein presentje geven en we gaan een quiz doen over het
afgelopen schooljaar. Mocht u niet kunnen komen? Dan neemt uw kind dat presentje mee
naar huis om het u daar te geven.

Natuurlijk is er die ochtend ook iets lekkers voor onze leerlingen (en hun broertjes en zusjes
die meekomen). Zij krijgen dan allemaal een ijsje.
Woensdagmorgen gaat de deur om 11.00 uur open. Wij hopen u allen deze woensdag te
zien!
Maandag
Komende maandag wordt het erg warm. Daarom mogen de kinderen ’s middag hun
badkleding en een handdoek meenemen. We maken er een gezellige ‘badjesmiddag’ van!
Ook waterpistooltjes enz. mogen mee!

Kanjer van de week
Abdel is de Kanjer van de middenbouw. Hij probeert problemen als
een echte kanjer op te lossen en gebruikt zijn humor hierbij. De
afgelopen periode heeft hij zich enorm ingezet om een aantal
resultaten te verbeteren en dat is hartstikke goed gelukt! Top Abdel!
De Kanjer van de week bij de onderbouw is Sam. Sam is een
gezellige en vrolijke jongen. Hij is te vertrouwen en speelt vaak heel
gezellig samen met andere kinderen. Even een ander kind helpen?
Voor Sam is dit geen probleem, fijn hoor!
Levi is ook de Kanjer uit de onderbouw. Levi heeft de laatste tijd erg
goed geprobeerd om minder snel boos te worden. Hij denkt goed
aan de Kanjerregels en komt sneller met de juf praten waardoor
problemen opgelost kunnen worden. Goed bezig, Levi!
De Kanjer van de bovenbouw is Duncan. Duncan is een
vriendelijke, gezellige bovenbouwkanjer. Hij is sportief, speelt met
heel veel kinderen uit de klas, is altijd in voor een grapje en is eerlijk. Daarom staat hij deze
week in het zonnetje als Kanjer van de week!

Leestips
Wat is er nu lekkerder dan in de zon van een spannend of grappig
boek te genieten? Daarnaast is het ook nog eens ontzettend nuttig.
Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kinderen soms één of
meerdere Avi-niveaus terugzakken als ze in de vakantie 6 weken
niet lezen. Vanaf nu tot aan de zomervakantie een aantal tips om
lekker te (blijven) lezen tijdens de zomervakantie.

De VakantieBieb app is het zomercadeautje van de Bibliotheek!! Of je nu op vakantie gaat
of thuisblijft, In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books. Zo kunnen kinderen lekker doorlezen
in de vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.
De VakantieBieb app is nu open voor jeugd en volwassenen en gratis te downloaden. De
VakantieBieb app is open tot augustus 2017. Veel leesplezier!
Hesjes Wilgenhoek
Als u nog een hesje van school thuis heeft, wilt u dit dan z.s.m. weer
inleveren?

Onderbouw
Als we het thema supermarkt hebben bij de onderbouw, dan mag een bezoekje aan de
winkel natuurlijk niet ontbreken! Zelf eierkoeken maken, flessen inleveren, achter in het
magazijn kijken én boodschappen scannen. De kinderen vonden het super leuk!

Jumbo, nogmaals hartelijk dank voor de leuke rondleiding!!
Ook zijn we weer begonnen met het afnemen van de CITO’s in de onderbouw. Naast de
algemene voortgang, zullen we deze resultaten met u bespreken tijdens de LLO gesprekken.
Groep 2 gaat nu elke dinsdagochtend wennen in groep 3, spannend hoor! 😊
In de vorige nieuwsbrief hadden we u al verteld dat juf Daisy tot het einde van het schooljaar
elke woensdag voor groep 1/2 van de onderbouw zal staan. In deze nieuwsbrief zal ze zich
aan u voorstellen!
Hallo allemaal, ik ben juf Daisy en sinds een paar weken leerkracht van groep 1-2 op
woensdag. Wat een leuke groep en een gezellige school! Erg mooi om te zien hoe betrokken
iedereen bij elkaar is op deze school. De kleinschaligheid van de school biedt absoluut veel
voordelen.
Ik woon in Woudrichem, samen met mijn vriend en ons zoontje van 1 jaar. Na een aantal
jaren werkzaam te zijn geweest in de commerciële wereld, heb ik uiteindelijk mijn hart
gevolgd en ben ik in het onderwijs terecht gekomen. Een droom die werkelijkheid is
geworden. Ik vind het fantastisch om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van de
kinderen. Bij de kleuters geniet ik van hun onbevangenheid, verrassende uitspraken en
nieuwsgierigheid.
Ik ben ontzettend blij dat ik deze kans heb gekregen en ik doe uiteraard mijn uiterste best om
de kinderen zich zo vertrouwd mogelijk op hun eigen niveau te laten ontwikkelen.
Wellicht tot ziens op De Wilgenhoek!
Hartelijke groet, Juf Daisy
Verkeer
In de onderbouw maken wij gebruik van de
Verkeerskalender. Elke maand lezen wij met de
leerlingen een verhaal over verkeer. We praten
hierover na en doen oefeningen. Verkeer is een
vak dat vooral in de praktijk geleerd wordt. U
begeeft zich als ouder dagelijks met uw kind in
het verkeer. Daarom betrekken we u graag bij
de besproken onderwerpen.
Deze maand bespreken we hoe je veilig kan
meerijden op de achterbank.
Wanneer u met uw kind op pad gaat met de
auto, is een autostoeltje of zitverhoger een
veilige manier om uw kind te vervoeren. De boodschap is dus: meerijden is veilig èn rustig
zitten! Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto in een
goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten
voorin en achterin de auto de autogordel om en mogen als het nodig is een zittingverhoger
gebruiken.
Meerijden betekent, naast veilig zitten, ook rekening houden met de bestuurder. Rustig
spelen en praten kan, maar de achterbank moet geen afleiding worden voor de bestuurder.
Zet zonodig de auto aan de kant, wanneer u uw kind op de achterbank wilt aanspreken. Zorg
er ook voor dat er geen losse spullen door de auto slingeren. Deze kunnen tijdens een
botsing of noodstop levensgevaarlijke projectielen worden.
Op www.schoolopseef.nl/verkeerskalender kunt u een digitale versie van de
verkeerskalender bekijken. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die
u thuis met uw kind kunt doen.

Juf Rianne
Jippie, maandagmiddag 19 juni komt juf Rianne Loek showen in de
klas!!!

Middenbouw
__________________________________________________________________
 Het optreden van de middenbouw is verzet naar 29 juni!! Hier gaan we de komende
weken hard aan oefenen. Komt u ook kijken??
 De komende weken worden er Cito’s afgenomen, de resultaten hiervan worden met u
besproken tijdens de LLO gesprekken. Als het nodig is, maken we een aparte
afspraak.
 Maandag 19 juni brengt de MB een bezoek aan het natuurpad in Hank. Groep 4
werkt aan het thema Groeit en Bloeit, en dat kunnen we mooi combineren. Hiervoor
moeten de kinderen wel gepaste kleding aan, zoals een lange broek en laarzen of
dichte schoenen. We worden om half 10 verwacht en gaan om 11:30 weer terug naar
school. We hebben nog 1 auto nodig!
 De tafel van 9 is nog niet door iedereen opgezegd, ook lopen een aantal kinderen
achter met andere tafels. Deze moeten echt beter geoefend worden. Deze week
krijgen de kinderen een tafelblad mee van de tafels die ze nog moeten opzeggen.
Zou u met uw kind willen oefenen? Op www.tafelsoefenen.nl kan dit ook.

Bovenbouw







In de bovenbouw zijn we vorige week begonnen met de begrijpend lezen methode
Nieuwsbegrip. De afgelopen jaren hebben we voor begrijpend lezen de Alles in 1
methode en Alles Apart gebruikt. Maar in de bovenbouw gaan we de komende tijd
testen of Nieuwsbegrip ons ook bevalt. Nieuwsbegrip is een methode waarbij je
zowel op het digibord als op papier werkt, met elke week een nieuw actueel thema.
De eerste les was goed bevallen bij de leerlingen en de juf, en er is veel geleerd!
Aanstaande donderdag gaat de bovenbouw op excursie naar de Biesbosch! Met een
aantal vrijwilligers van Staatsbosbeheer gaan we varen en een aantal activiteiten
doen. We gaan leren over het landschap, natuur en milieubehoud en
watermanagement.
De ouders van de leerlingen van de bovenbouw hebben een uitgebreide brief
hierover gehad met daarin alle informatie.
De laatste topotoets van dit schooljaar is gepland op donderdag 22 juni. Alle bladen
om te kunnen leren zijn op vrijdag 9 juni meegegeven naar huis.
Maandag 19 juni staat meester Roel een dagje voor de klas in de bovenbouw.
Meester Roel is de bovenschools directeur van stichting SOOLVA.
Juf Claudia is deze dag ook gewoon aanwezig, zij zal deze dag andere taken doen,
zoals het afnemen van Cito’s.

Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
Op 1 en 2 juni is de bovenbouw van OBS de Wilgenhoek op schoolkamp geweest.
Naar Sassenheim. De eerste dag hebben we ons gesetteld in het scoutinggebouw om
vervolgens naar Amsterdam te vertrekken!
Met de metro naar het centrum om de middag door te brengen in museum NEMO. De
kinderen mochten daar vrij proefjes doen, maar ook kregen we een workshop over 'licht'.
Daarna hebben we nog een rondvaart gemaakt over de Amsterdamse grachten.

Terug in Sassenheim lekker frietjes gebakken en daarna heeft de klas zich de hele avond
vermaakt met voetballen (urenlang!!), een spelletje Weerwolven en verstoppertje in het
donker.
Tegen een uur of drie werd het wat stiller in het gebouw en vielen de meesten wel in slaap.
De volgende morgen rond acht uur werden de eerste kinderen langzaamaan wakker.
We hebben lekker ontbeten, met croissantjes, bolletjes en vers brood. En een cupcake met
12 kaarsjes voor Charissa, want zij was jarig!
Na het inpakken van alle spullen zijn we de rest
van de dag naar Katwijk gegaan. Heerlijk in het
zonnetje op het strand. Zandkastelen bouwen,
grachten graven en volleyballen.
Op de terugweg kwamen we flink in de file, maar
het bleef gezellig in de auto's onderweg.
Gelukkig was er nog genoeg drinken, snoep en
chips over voor de lange terugreis :)

Nieuws betreffende juf Nadia:
__________________________________________________________________________
We hebben goed nieuws rondom de afwezigheid van juf Nadia. Het is de bedoeling dat ze
na de zomervakantie weer gaat starten. De komende weken zal ze regelmatig met meester
Hans in gesprek gaan, om te zorgen voor een goede overdracht. Meester Hans is zodoende
nog werkzaam op onze school tot de a.s. zomervakantie.
Aanwezigheid Meester Hans:
__________________________________________________________________________
Dinsdag 20 juni
Vrijdag 23 juni
Dinsdag 27 juni
Woensdag 28 juni
Donderdag 29 juni

:
:
:
:
:

08.00 – 17.00 uur
08.00 – 12.00 uur
08.30 – 10.30 uur
15.00 – 21.00 uur
08.00 – 12.00 uur

De leerkrachten kunnen u bij veel vragen helpen, maar heeft u een dringende vraag voor de
directie, die niet kan wachten? Stuurt u dan even een mail naar wilghoek@xs4all.nl en wij
nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

