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Agenda 
30 augustus 

Eerste schooldag 
 

1 september  

Schoolfotograaf (geen gym) 
 

3 september 

Rots en waterochtend 
 

6 en 7 september 

Online Informatieavonden in alle groepen 
 

13 september  

MR vergadering 19.30 uur 
 

15 september  

Start Jantje Beton loten actie 
 

16 september  

“Samen een Bakkie doen”  
 

20 september 

OR vergadering 20.00 uur 
 

22 september 

Hooizolder groep 2 
 

27, 28, 29, 30 september  

Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 
 

28 september 

Hooizolder groep 2 
 

29 september 

Start verkoop Kinderpostzegels 
 

5 oktober 

Excursie Archeon groepen 5, 6 en 7 
 

6 oktober 

Opening Kinderboekenweek “Worden wat je 

wilt” (beroepen) 
 

14 oktober 

Boekenmarkt & tentoonstelling (onder voorbe-

houd van de dan geldende maatregelen) 
 

18 oktober t/m 22 oktober 

Herfstvakantie 
 

2 november 

Nationaal Schoolontbijt 

 

‘t Wilgenblaadje 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het kabinet heeft veel extra financiële middelen beschikbaar 

gesteld voor de scholen via het Nationaal Programma Onder-

wijs. Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij 

het tot bloei brengen van hun gaven en talenten, ondanks de 

Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. 

Het komende schooljaar kunnen we veel extra dingen voor 

onze leerlingen doen: 

• Multimedia lessen in de bovenbouw (o.a. 3D-printer) 

• Aanschaf van nieuwe laptops 

• Muzieklessen voor alle leerlingen o.l.v. muziekdocent 

• Vernieuwing van de schoolbibliotheek 

• Elke groep een éxtra les bij de Hooizolder 

• Ook op vrijdag een vakdocent gymnastiek 

• Extra tijd voor de onderwijsassistent peuters, groep 1 en 2 

• Aanschaf extra materialen voor woordenschatonderwijs en 

begrijpend lezen 

• Dramalessen gericht op welbevinden, na schooltijd, per 

groep, voor leerlingen die deel willen nemen 

• Extra sportactiviteiten, op woensdagmiddag voor leerlingen 

die deel willen nemen 

• Huiswerkbegeleiding voor een aantal leerlingen (groepen 5 

t/m 8) op woensdagmiddag, in overleg met ouder en leerling 

• Licentie “Slimleren” voor leerlingen groep 5 t/m 8, zodat zij 

thuis extra kunnen oefenen met de leerstof 

• Diverse cursussen en programma’s voor leerkrachten, intern 

begeleider en directie, zodat we het onderwijs nóg beter 

kunnen verzorgen 

 



Nieuwsbrief jaargang 23 

Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief, gevuld met actueel 
nieuws. Heeft u een nieuw e-mailadres of wenst u de nieuwsbrief op een tweede e-mailadres te ontvangen, geef dit dan 
aan ons door. 

 

Gymnastieklessen 

In verband met de schoolfotograaf en de Rots & Water ochtend starten de normale gymnastieklessen in de gymzaal vanaf 
woensdag 8 september. 

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 1 september is de schoolfotograaf de gehele ochtend op school. Er wordt ’s morgens gestart met 

de foto’s met “broertje(s)/zusje(s)” die hier nog niét op school zitten. Voor de andere kinderen wordt dit tij-

dens de schooluren geregeld. Fleurige kleding wordt aangeraden. 

 

Informatieavonden 

De informatieavonden in de groepen staan gepland op maandag 7 en dinsdag 8 september. Omdat wij 1,5 

meter tussen volwassenen niet kunnen garanderen in de school, kiezen wij er dit jaar voor om de informatie-

avonden online te verzorgen. U krijgt van de groepsleerkracht van uw kind via de mail een uitnodiging met 

een link om de online-bijeenkomst bij te wonen.  

 

Begin van de schooltijd 

’s Ochtends om 8.15 uur en ’s middags om 13.00 uur gaan de schooldeuren open; alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 

gaan als ze op school komen direct naar binnen. De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 worden door de leerkracht op het 

schoolplein ontvangen en gaan als groep naar binnen. De ouders mogen, zolang de coronamaatregelen gelden, niet mee 

naar binnen. De leerlingen van de groepen 3, 5, 6, 7 en 8 gebruiken de hoofdingang, de kleuters en de leerlingen van 

groep 4 gaan via de kleuteringang aan de zijkant van de school naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur. Zorg er-

voor dat uw kind(eren) op tijd op school is (zijn). Dit geldt ook voor de kleuters!  

Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim en te laat komen te melden bij bureau leerplicht. Te 

laat is te laat, ook al is dat maar een paar minuten. Na 9x te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor 

een gesprek bij bureau leerplicht.  

 

Schoolmaatschappelijk werk  

Scholen hebben een taak in het bieden van zorg aan kinderen die problemen 

ondervinden in hun ontwikkeling / leefomgeving. Het schoolmaatschappelijk 

werk (SMW) is een onderdeel van de zorgstructuur binnen de school. Er wordt 

nauw samengewerkt door school en SMW. Hierdoor is het mogelijk om vroegtij-

dig problemen te signaleren en snel hulp te bieden.  

SMW is bedoeld voor kortdurende hulpverlening bij problemen, bijvoorbeeld op het gebied van:  

• Problemen in de thuissituatie en/of rondom de opvoeding van het kind;  

• Sociale problemen (o.a. moeite in het omgaan met andere kinderen, pesten of gepest worden);  

• Emotionele problemen (bijvoorbeeld angst of teruggetrokken gedrag);  

• Ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld scheiding of overlijden).  

In eerste instantie wordt SMW ingezet met een preventief karakter. Tijdige ondersteuning bij bovenstaande voorbeelden 

kan de ontwikkeling van uw kind bevorderen en/of grotere problemen voorkomen. Wanneer het nodig is, zal de school-

maatschappelijk werker een rol spelen in het doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp of het Jeugdteam. De school-

maatschappelijk werker heeft beroepsgeheim. Alleen met uw toestemming wordt informatie gedeeld met anderen, inclusief 

school.  

Aanmelding bij het SMW is mogelijk via de intern begeleider van de school. Gezamenlijk wordt er een aanmeldformulier 

ingevuld. Ook kunnen ouders/verzorgers direct contact opnemen. Het SMW team is onderdeel van het Sociaal Team 

Sliedrecht en gevestigd in het Bonkelaarhuis (0184-420539). De schoolmaatschappelijk werker voor onze school is Renée 

van Meer, op maandagmiddag houdt zij spreekuur bij ons op school. U kunt via dit mailadres een afspraak met haar ma-

ken r.vanmeer@sociaalteamsliedrecht.nl 

In je sas op De Wilgen 



In je sas op De Wilgen 

Rots en Water 

Op vrijdag 3 september starten we het Rots en Water programma 
met alle groepen van De Wilgen samen. Bij goed weer zullen de 
kinderen in gemixte groepjes verschillende R&W activiteiten uit-
voeren op het schoolplein. (bij slecht weer wijken wij uit naar de 
gymzaal). 

Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining. We leren kin-
deren zich sociaal en mentaal te ontwikkelen. In de R&W lessen 
leren wij de kinderen grenzen te stellen, maar ook de grenzen van 
een ander te accepteren. De kinderen leren dat zij altijd een keuze hebben, ook in hun gedrag naar zichzelf of ande-
ren toe. Samenwerken, vertrouwen, verdedigen en verweren, het zijn allemaal thema’s die voorbij komen in de les-
sen. In de Rots en Water lessen doen we veel, al doende leert men. 

Graag zien we de kinderen op deze vrijdag in sportieve kleding op school komen, met voor de zekerheid ook de 
gymschoenen voor in de sporthal in een tas. 

Na deze gezamenlijk kick off zullen de R&W lessen op dinsdagochtend in de gymzaal gegeven worden. Elke groep 
krijgt minimaal 10 lessen in het schooljaar. Nieuw is dat de kleutergroepen hier ook aan mee gaan doen. 

 

Jantje Beton 

Op woensdag 15 september gaat de Jantje Beton Loterij actie o.l.v. onze conciërge 
juf Jannienne van start. Leerlingen uit de groepen 5 en 6 proberen de loten te ver-
kopen aan familie en bekenden. De helft van de opbrengst van de actie mag de 
school zelf gebruiken. De andere helft gaat naar Jantje Beton, die het geld be-
steedt aan kinderen die het extra hard nodig hebben. We hopen op een succesvol-
le actie!  

 

Kinderpostzegels 

Op woensdag 29 september start om 12.00 uur de Kinderpostzegelactie 2021. Leerlingen 
komen langs de deuren met de nieuwste kinderpostzegels en wenskaarten. Door het kopen 
van kinderpostzegels en/of wenskaarten steunt u de Stichting Kinderpostzegels Nederland. 
Begin  november komen de kinderen opnieuw langs om de bestelde mapjes af te leveren. Wij 
wensen de leerlingen uit de groepen 7 en 8 veel succes toe. 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie ’t Wilgenblaadje: Marianne Bor – van den Berg en Tine Vonk - Lock. 

Obs De Wilgen,  Valkweg 4, 3362 GH Sliedrecht. Tel: 0184-413788.   

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

Publicatie van informatie en beeldmateriaal uit deze uitgave   

mag uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de directie. 

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting op 4 oktober 2021 verschijnen. 
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