
Nieuwsbrief nummer 6, 28 januari 2019 

Agenda 
 

30 januari 

Open Dag  

Hooizolder groep 3 ‘bouwen ’  

 

4 februari 

Samen een bakkie doen 

 

5 februari 

Lego storyteller groep 4 

 

6 februari 

Hooizolder groep 5 ‘constructies’ 

 

7 februari 

30 minuten bewegen met de gehele school  

 

11, 12 en 13 februari  

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 8  

 

15 februari 

Rapport mee naar huis 

 

19 februari 

The Wilgen ’s got talent 

 

22 februari 

Plandag, alle leerlingen zijn vrij  

 

25 februari t/m 1 maart  

Voorjaarsvakantie 

 

4 maart 

Start projectmaand ‘de middeleeuwen ’ 

 

6 maart 

OR-vergadering 

 

7 maart 

Hooizolder groep 8 ‘uitvindingen’ 

 

11 maart 

MR-vergadering 

 

15 maart 

Stakingsdag, de school is gesloten, leerlingen 

zijn vrij 

 

‘t Wilgenblaadje 

 

 

30 

Juf Carla  opent de  

Nationale Voorleesdagen  

met het boek  

‘Een huis voor Harry’ 



In je sas op De Wilgen 

Open Dag 

Op woensdag 30 januari 2019 houden alle basisscholen in Sliedrecht een Open Dag. Deze dag is er speciaal voor 

de ouders, die onlangs via de gemeente het verzoek hebben gekregen om hun kind(eren) aan te melden voor het 

nieuwe schooljaar 2019-2020. Wij hopen natuurlijk vele geïnteresseerde ouders te mogen ontvangen. Ouders kun-

nen onze school bezoeken tussen 8.30-12.30 uur en ’s avonds van 19.00 – 21.00 uur. Natuurlijk is een afspraak op 

andere dagen ook mogelijk. Kent u ouders die een basisschool moeten kiezen? Brengt u onze Open Dag gerust 

onder hun aandacht!  

Toetsen 

In de maand januari zijn we ongeveer op de helft van het schooljaar en nemen we als onderdeel 

van het leerling- en onderwijsvolgsysteem diverse toetsen af (groepen 2 t/m 8). We gebruiken 

hier de Cito-toetsen voor. Het systeem biedt ons de mogelijkheid de vorderingen van individuele 

leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op onze school objectief te kunnen volgen. Naar 

aanleiding van de resultaten zal het onderwijs vervolgens afgestemd worden op de onderwijsbe-

hoeften van de leerling(en). De resultaten van deze toetsen worden met u besproken. De ge-

spreksavonden staan voor groep 1 t/m 8 gepland op 11 t/m 14 februari. Op 15 februari krijgen de 

leerlingen het rapport mee naar huis. 

Drempelonderzoek groep 8 

Begin november hebben de leerlingen van groep 8 de Drempeltoets gemaakt. De leerlingen hebben naar  tevreden-

heid gepresteerd. Binnenkort staan de adviseringsgesprekken op het programma. De uitslag van de Drempeltoets is 

echter niet alleen bepalend voor het schooladvies. Het schooladvies wordt door de leerkracht van groep 8, samen 

met de schoolleiding, vastgesteld. Dit schooladvies wordt gebaseerd op de jarenlange relatie tussen de leerling en 

de school, de rapportages in het leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkracht en de uitslag van de drem-

peltoets. 

De IEP Eindtoets schooljaar 2018 – 2019 

Alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht een eindtoets te maken. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid 

van uw kind na het doorlopen van de basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze afnemen. Obs De 

Wilgen heeft voor de IEP Eindtoets gekozen, ontwikkeld door Bureau ICE. De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 16 

en 17 april 2019, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets (geen digitale 

toets dus), die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn 

op het gebied van taal en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. De 

toets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Bij de IEP Eindtoets is ervoor gezorgd dat uw kind zich 

volledig kan concentreren op de toets. Uw kind mag in de boekjes schrijven en hoeft dus niet met verschillende op-

drachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Dat is wel zo overzichtelijk. Als uw kind ziek is of door omstan-

digheden niet aanwezig is, kan de IEP Eindtoets op een later moment gemaakt worden. 

Binnen een maand ontvangt u van de school de rapportage met de uitslag van de IEP Eindtoets. Het schooladvies van de leerkracht wordt al in 

februari, dus vóór het afnemen van de eindtoets, gegeven. De uitslag van de eindtoets heeft nu minder gewicht en geldt als second opinion. De 

score op de eindtoets moet het schooladvies van de leerkracht bevestigen. Een betere uitslag van de toetsresultaten ten opzichte van het school-

advies, leidt tot een verplichte heroverweging van het schooladvies. De school betrekt u bij deze heroverweging. Een slechtere toetsuitslag heeft 

geen invloed op het schooladvies. 

     De Wilgen’s got talent!  

   Op 19 februari vindt ‘s middags “De Wilgen’s got talent” voor de groepen 2 t/m 4 plaats. 

De kinderen uit de groepen 1 mogen komen kijken. Aanvangstijd: 13.15 uur. ’s Avonds is 

de talentenshow voor de groepen 5 t/m 8 . Aanvangstijd 18.30 uur, verwachte eindtijd: 

20.00 uur. Wil je meedoen? In de groep hangt een lijst om een optreden aan te melden. 

Je optreden mag maximaal 3 minuten duren. Vanzelfsprekend zijn opa’s, oma’s, broer-

tjes, zusjes en ouders van de (optredende) kinderen tijdens de show van harte welkom. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimk9yEivXfAhUKa1AKHZE7Ce8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.obsdevuurtoren.nl%2Fcentrale-eindtoets-cito-laatste-dag%2Fcito-trainingen%2F&psig=AOvVaw2fkMVQ7A8kd_E2u


In je sas op De Wilgen 

Project middeleeuwen 

Op 4 maart starten wij met het project ‘middeleeuwen’ op school. In klassen staan dan de middeleeuwen centraal. In 

de maand maart zullen de lessen ‘s middags veel in het teken staan van de middeleeuwen en ook in de creatieve 

vakken! 

We sluiten het project op 10 april af met een middeleeuws spektakel. We vragen de kin-

deren om Rode Roderik en Witte Wilhelm te helpen tijdens het toernooi, want één van 

hen wordt de nieuwe koning. Alleen met de hulp van alle kinderen kunnen zij er een ech-

te strijd van maken. De ridder die het meest gesteund wordt door zijn gevolg maakt na-

tuurlijk de meeste kans op de overwinning en zal tot koning gekroond worden. De ene 

helft van de school hoort bij Rode Roderik, de andere bij Witte Wilhelm. Er is een jonk-

vrouw en schildknaap verkiezing. De kinderen maken o.a. bloemen voor de jonkvrouw, 

vaandels, munten, kronen en mantels.  

 

Belangrijk om te weten! 

Het project op woensdag 10 april duurt tot half 3 ’s middags. De kinderen nemen hun eigen 

boterhammen en drinken mee en eten dan op school. 

Na afloop van het ridderspektakel gaat het feest op school verder. Er is vanaf 15:00 uur een mid-

deleeuws pleinfeest op het schoolplein. Hierbij zijn er weer allerlei activiteiten voor de kinderen 

en is er ook wat te eten en te drinken.  

We need you! We hebben uw hulp nodig! 

Om dit project te laten slagen hebben wij heel veel hulp nodig om de kinderen te begeleiden bij de 
activiteiten. Wij zoeken 36 hulpouders, opa’s & oma’s of andere bekenden die het leuk vinden om 
die dag te helpen bij het ridderproject. 
 
Voor het pleinfeest kunnen wij ook nog hulpouders gebruiken. 

We kunnen voor de creatieve lessen nog materialen gebruiken. Denk aan: 

WC/keukenrollen 

timmerhout 

kartonnen doosjes (verpakkingen 

 

Wij zoeken voor kinderen die “een ongelukje” gehad hebben kleding in diverse kleinere maten. Onder-
goed, sokken, lange broeken en shirts zijn welkom! 

 

 

Vakantierooster Schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2019 

Voorjaarsvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020 

Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie 20-04-2020 t/m 01-05-2020 

Verlengde meivakantie 04-05-2020 t/m 05-05-2020 

Hemelvaartweekend 21-05-2020 t/m 24-05-2020 

Pinksterweekend 30-05-2020 t/m 01-06-2020 

Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020 

http://www.riddersopschool.nl/pageID_8627035.html
http://www.riddersopschool.nl/pageID_8627035.html
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In je sas op De Wilgen 

Musical  Mania op Maandag 

De workshop “Theatraal” gaat  

muzikaal! 

Heb je ’t al gelezen van de regen? 

De regen heeft de eerste prijs gekregen 

Omdat ‘ ie zo mooi zingen kon…(….) 

In elke druppel zit een beetje zon 

In elke druppel zit een beetje zon 

(Toon Hermans) 

Altijd al willen stralen op het podium? Dit is je kans! In 
deze lessenserie van 10 weken gaan we een mini mu-
sical op de planken brengen! Het thema zal zijn: “ I’m 
singing in the rain.” Oftewel, we gaan allerlei dingen 
bedenken die te maken hebben met het weer! 

De eerste lessen onderzoeken we allerlei aspecten 
van verschillende weersomstandigheden. Hoe be-
weeg je over het ijs? Hoe wandel je in hele diepe 
sneeuw? Hoe ren je tegen de wind in? En hoe speel je 
dat je drijfnat bent en hoe dans je als je het bloedheet 
hebt?  

We gaan zingen over wolken en we bedenken grappi- ge 
weerberichten. Het danst pijpenstelen en het regent 
hagelslag. Neem je paraplu maar mee, anders raak je 
misschien wel doorweekt! 

Uiteindelijk gaan we aan de slag met de mini musical.  
We swingen er op los en we oefenen heel wat af. Na al 
dat harde werken showen we ons eindresultaat aan 
het einde van de cursus. 

Dat gaat een muzikaal feestje te worden! 
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Obs De Wilgen,  Valkweg 4, 3362 GH Sliedrecht. Tel: 0184-413788.   

E-mail: info@obsdewilgen.nl   www.obsdewilgen.nl 

Foto’s, in groot formaat, van allerlei activiteiten kunt u op onze website vinden:   

https://goo.gl/NeDriz. 

Publicatie van informatie en beeldmateriaal uit deze uitgave   

mag uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de directie. 

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting rond 18 maart verschijnen. 
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