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Agenda 
15 april 

Opening voetbalkooi 

 

20 & 21 april 

IEP eindtoets groep 8 

 

23 april 

Koningsspelen 

 

24 april t/m 9 mei 

Meivakantie 

 

12 mei 

MR– vergadering 19.45 uur 

 

13 t/m 16 mei  

Hemelvaartweekend 

 

22 t/m 24 mei 

Pinksterweekend 

 

26 mei  

Sportdag voor de groepen 5 t/m 8 

Leerlingen 1 t/m 4 vrij 

Bij slecht weer een gewone schooldag 

(in verband met maatregelen Covid-19 
onder voorbehoud) 

 

2 juni 

Reserve Sportdag – bij slecht weer op 26 mei 

Leerlingen 1 t/m 4 vrij 

(in verband met maatregelen Covid-19 
onder voorbehoud) 

‘t Wilgenblaadje 

 

 

 

Paas/lentelunch met Patatpret 

Op 15 april wordt de pannakooi officieel geopend! 



In je sas op De Wilgen 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

De ouderbijdrage is € 40 per kind, per schooljaar. Dit schooljaar hebben wij u gevraagd de ouderbij-

drage in twee termijnen van € 20 per kind over te maken, in november en in mei.  

Van dit geld organiseren wij diverse evenementen zoals o.a. het Sinterklaasfeest, de patat, ijsjes en 

paaseitjes tijdens het paas/lentefeest, het zomerfeest voor uw kind.  

Dit schooljaar is een bijzonder schooljaar, veel geplande activiteiten kunnen niet doorgaan in ver-

band met alle maatregelen rond Covid-19. Daarom is in overleg met de medezeggenschapsraad en 

ouderraad besloten om het tweede termijn van de ouderbijdrage dit schooljaar niet te innen. U zult in mei dus 

geen betaalverzoek ontvangen. 

Wanneer u in november een bedrag van € 40 (ouderbijdrage voor het gehele schooljaar) heeft overgemaakt dan 

zullen wij dat verrekenen met de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. 

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage maar alleen met uw bijdrage voor uw kind is het voor de oudervereniging 

mogelijk om deze activiteiten te organiseren. 

Wanneer u de bijdrage van november (eerste termijn) nog niet voldaan heeft dan ontvangt u binnenkort een 

nieuw betaalverzoek. Contant betalen op school is ook mogelijk. Dit kunt u doen bij directeur Marianne Bor. U ont-

vangt dan een betaalbewijs.  

Voor de leerlingen in groep 7 en 8 vragen wij een extra bijdrage voor de drie daagse schoolreis. 

De ouders van groep 7 die deze bijdrage nog niet gedaan hebben ontvangen binnenkort een betaalverzoek voor 

de ouderbijdrage november € 20 + bijdrage schoolreis in groep 8 € 30. 

 

De ouders van groep 8 die de bijdrage nog niet gedaan hebben ontvangen binnenkort een betaalverzoek voor de 

ouderbijdrage november € 20 + bijdrage schoolreis in groep 8 € 65. 

 

Als u het schoolfonds niet (of alleen in gedeelten) kunt betalen óf als u de ouderbijdrage niet wilt betalen, dan ver-

nemen wij dit graag. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de 

OR Tine Vonk - Lock (groep 2) of de directie.  

 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april doen we weer mee aan de Koningsspelen. Traditie-

getrouw wordt de dag zingend en dansend gestart met een lied van 

Kinderen voor Kinderen. De titel van het lied is “Zij aan zij” en sluit aan 

op thema van de Koningsspelen dat dit jaar IK+JIJ=WIJ is. Na de ope-

ning start er een programma met sport en spel, uiteraard coronaproof 

georganiseerd. 

Voor de groepen 1 t/m 4 begint de meivakantie om 12.00 uur en voor de groepen 5 t/m 

8 om 14.00 uur 

 

 

Excursie Archeon voor de groepen 5 en 6  

Op dinsdag 11 mei staat voor de groepen 5 en 6 de excursie naar het Archeon gepland. In verband met 

alle maatregelen rond Covid-19 kan deze excursie helaas niet doorgaan.  

We gaan natuurlijk wel een nieuwe datum plannen om begin volgend schooljaar deze leuke 

excursie te gaan doen. We gaan dan met 3 groepen, de nieuwe groep 5, 6 en 7! 

 



In je sas op De Wilgen 

De IEP Eindtoets schooljaar 2020– 2021 

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 20 en 21 april 2021, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. 

De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets (dus niet digitale toets), 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 ver-

schillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Dat is wel zo overzichtelijk. Als uw kind ziek is of 

door omstandigheden 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 is 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 leer-

kracht bevestigen. Een betere uitslag van de toetsresultaten ten opzichte van het schooladvies, leidt tot een ver-

plichte heroverweging van het schooladvies. De school betrekt u bij deze heroverweging. Een slechtere toetsuitslag 

heeft geen invloed op het schooladvies. 

 

Schoolreizen groep 3 t/m 7 

In verband met alle maatregelen rond Covid-19 is in overleg met team, medezeggenschapsraad 

en ouderraad besloten om op 10 juni a.s. niet op schoolreis met de bus naar een pretpark te gaan. 

Het kan immers zomaar gebeuren dat een klas of een groep kinderen in quarantaine moet gaan. 

We willen graag dat alle kinderen een leuke dag kunnen hebben. Daarom gaan we voor iedere 

klas een superleuke dag organiseren op of rond 11 juni! Dit kan zijn een dag dichtbij school of 

ietsje verder weg. In de volgende nieuwsbrief staat hierover meer informatie! 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 
Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022 
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart 26 t/m 29 mei 2022 
Pinksteren 6 juni 2022 
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 
 

 

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 

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting op 17 mei 2021 verschijnen. 


