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Woensdag 5 juli 2017
___________________________________________________________________
Agenda
05/07: Ouderbedankdag
14/07: Laatste schooldag
06/07: Afscheidsdag leerlingen groep 8
14/07: Groep 8 vrij!
06/07: Rapporten mee
14/07 vrijdagmiddag zijn alle leerlingen
07/07: Studiedag, alle lln vrij
vrij!
13/07: Afscheidsavond groep 8
28/08: Eerste schooldag nieuwe
schooljaar

Verjaardagen
02/07: Nina en Savannah uit de middenbouw zijn al jarig geweest, nog van harte
gefeliciteerd!!
Wij wensen alle kinderen die vanaf nu en in de zomervakantie jarig zijn, een heel
fijne verjaardag. Ook de leerlingen die in de eerste week na de vakantie jarig zijn:
alvast van harte gefeliciteerd!!
08/07: Sidona uit de middenbouw
10/07: Carmen uit de middenbouw
11/07: Jesse van Elzelingen uit de
bovenbouw
12/07: Jayron uit de onderbouw
16/07: Mario uit de middenbouw
23/07: Fenn uit de onderbouw
04/08: Sara uit de bovenbouw
07/08: Ziyana uit de bovenbouw
11/08: Milan uit de bovenbouw
14/08: Jamey uit de bovenbouw
14/08: Charlotte Bakkers uit de
bovenbouw
29/08: Abdel uit de middenbouw
31/08: Ayuub uit de onderbouw
05/09: Erben uit de bovenbouw
06/09: Hilde uit de bovenbouw

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!
Kanjers van de week
Nafeh is de Kanjer van de week uit de
onderbouw.Nafeh is altijd vrolijk, erg
behulpzaam en kan erg gezellig spelen met
de andere kinderen. Iemand troosten of
iemand helpen doet hij altijd graag, fijn hoor!
De andere Kanjer uit de onderbouw is Stijn.
Stijn is altijd heel lief voor de andere
kinderen en voor de juffen. Hij helpt hen
graag. Hij kent en gebruikt de kanjerregels
heel goed! Hij kan ook goed voor zichzelf op
komen! Super!
Jip is de Kanjer van de middenbouw. Hij is
lief, kan heel hard werken en staat altijd voor de juf klaar. Verder heeft hij de nodige
dosis humor en is hij te vertrouwen. Kortom; een echte Kanjer!!
Jesse van Oord is de Kanjer van de bovenbouw.
Kanjerdiploma
Omdat we een jaar lang gewerkt hebben aan het Kanjergedrag, krijgen
de kinderen dit schooljaar een Kanjerdiploma, om u te laten zien wat
ze geleerd hebben. Zo weten de kinderen van groep 1 wat de petjes
betekenen en in groep 7 hebben ze geleerd hoe ze het Kanjergedrag
in kunnen zetten tijdens het samenwerken.
Want op de Wilgenhoek zijn we allemaal Kanjers!!!
Geboortenieuws!

Abdel, Rahim, Basmala en
Mois hebben een zusje
gekregen! Haar naam is Nadia.
Van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zusje!

Oefenen in de nieuwe bouw
Volgende week woensdag gaan alle kinderen even oefenen in hun nieuwe bouw. Zo
weten ze alvast een beetje wat ze kunnen verwachten na de zomervakantie.

Groepsverdeling schooljaar 2017-2018

Groep 1 / 2 :

Gehele week

Juf Ascha

Groep 3

Maandag t/m dinsdag

Juf Laura

Maandag t/m dinsdag

Lio stagiaire – Christel

Woensdag t/m vrijdag

Juf Steinanda

Maandag t/m woensdag

Juf Erica

Donderdag t/m vrijdag

Juf Marloes

Maandag t/m dinsdag

Juf Claudia

Woensdag t/m vrijdag

Juf Esther

Groep 4/5

:

:

Groep 6/7/8 :

Juf Corina blijft haar zelfde IB tijd houden en juf Nadia komt na vakantie weer terug
voor 2 dagen = haar vaste benoeming.

Verkeerswerkgroep
Op school hebben wij op dit moment een
verkeerswerkgroep van 2 ouders. Deze ouders
helpen bij verkeersacties, verkeersprojecten en
fietsencontroles. Deze verkeerswerkgroep en acties
zijn belangrijk om ons Brabants
Verkeersveiligheidslabel te behouden. Hiervan
kunnen wij bijvoorbeeld verkeersmateriaal
aanschaffen of een project bekostigen zoals het
ANWB Streetwise.
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar ouders
die bij deze werkgroep willen aansluiten en willen
meedenken over komende verkeersactiviteiten voor het
nieuwe schooljaar! Het idee is dat we dan ongeveer 1 keer
in de vier maanden vergaderen. Lijkt u dit leuk? Dan kunt u
meer informatie krijgen of zich opgeven bij juf Ascha.
Leestips
De VakantieBieb app is het zomercadeautje van
de Bibliotheek!! Of je nu op vakantie gaat of
thuisblijft, In de VakantieBieb staan ruim 30 ebooks. 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!
Indeling leesboeken:
Hoe weet je nu welk boek geschikt is voor welke leeftijd? Om het zoeken naar
geschikte boeken makkelijker te maken, hebben alle Nederlandse bibliotheken de
leesboeken die geschikt zijn voor kinderen van een bepaalde leeftijd bij elkaar gezet
en voorzien van verschillende letters.

Soms staat ook nog het Avi-niveau op het boek. De letter M betekent dan midden en
de letter E betekent eind. Staat er dus op een boekje E3, dan is dit een boekje met
Avi-niveau eind groep 3. Kinderen mogen altijd een boekje lezen dat een niveau
boven hun eigen niveau zit.

TIP: Wist u trouwens dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de
bibliotheek? Zij kunnen onbeperkt materialen lenen!
Lid worden kan via de website van de bibliotheek (www.cultuuraltena.nl) of u kunt,
samen met uw kind, langsgaan bij de bieb.

Woordjes lezen
Vind je kind het lezen van losse woordjes lastig? Kijk dan eens op
http://www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/. Hiermee kunnen kinderen het
lezen van losse woordjes oefenen. Het is in te stellen op niveau.
Vakantie lezen
De kinderen uit de groepen 3 en 4 krijgen een vakantieoefenboekje mee. Hiermee
kunnen de kinderen in de vakantie lekker blijven lezen!
Kijk in de schoolkrant voor nog meer leestips voor in de zomervakantie!

Hesjes wilgenhoek
Als u nog een hesje van school thuis heeft, wilt u deze dan z.s.m. weer
inleveren? Bedankt alvast! 

Onderbouw
Ayuub is donderdag 22 juni voor het eerst bij ons komen wennen op
school! We vinden het erg gezellig dat je bij ons komt spelen in de klas.
We hopen dat Ayuub een leuke en leerzame tijd zal hebben bij de
kleuters. Na de zomervakantie wordt hij vier jaar en mag dan gezellig
elke dag bij ons komen spelen! Welkom Ayuub!
Het einde van het schooljaar komt nu echt in zicht! Graag
zouden we de klassen nog eens goed schoonmaken, zodat we
na de zomervakantie weer met een frisse start kunnen
beginnen! Dit gaat om de twee lokalen van de onderbouw.
Vele handen maken licht werk en we kunnen alle hulp
gebruiken! U kunt zich opgeven op de lijst bij het prikbord.

Bij de kleuters zijn we bezig met het thema zomer. Zo doen we allerlei
rekenoefeningen met schelpen. We sorteren deze op grootte, kleur en vorm en
hebben we in de klas een beeldgrafiek gemaakt, zodat we snel kunnen zien hoeveel
schelpen we van elke soort hebben. Ook hebben we de letter v van vakantie geleerd.
We leren woorden die te maken hebben met de zomer zoals kwal, schelp, zee,
strand, vakantie, zwembroek en badpak.
De kinderen uit groep 2 hebben de afgelopen periode iedere
dinsdagochtend alvast geoefend in groep 3. Samen met Zoem de
Bij hebben ze allerlei oefeningen gedaan om alvast een beetje te
wennen aan groep 3. Ze krijgen volgende week een boekje mee
met alle werkbladen die ze gemaakt hebben!
De oudste kinderen van de onderbouw ronden de komende 2
weken de methodes af. Wat hebben ze toch hard gewerkt dit jaar
en wat hebben ze veel geleerd! De juffen zijn super trots!!

Middenbouw
__________________________________________________________________
De laatste weken ronden we de thema’s; ‘Wat groeit en bloeit’ en ‘milieu en kringloop’
af.
Wij wensen jullie alvast een heel fijne vakantie met heel veel mooi weer en lekkere
ijsjes;-))
Bovenbouw






In de klas besteden wij deze weken extra aandacht aan mediawijsheid. Met het
programma Mediamasters bespreken we onderwerpen zoals gamen, media en
beeldvorming en online pesten.
Ouders van groep 8; heeft u allemaal de mail gelezen over het afscheidsuitje en de
afscheidsavond? De lijst van de gourmet hangt inmiddels op het bord en de
kinderen kunnen opschrijven wat zij meenemen.
Er zitten best veel bijen en hommels op het grasveld, er zijn kinderen gestoken.
Dichte schoenen zijn op dit moment het prettigst om mee buiten te spelen in de
pauze!

Esther en Claudia

Tot 28 augustus!

Aanwezigheid Meester Hans:
___________________________________________________________________
Vrijdag 7 juli
Dinsdag 11 juli
Donderdag 13 juli

:
:
:

Gehele dag
08.00 – 14.00 uur
13.00 – einde avond

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.

