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Agenda 
 

26 januari 

Start Nationale Voorleesdagen 

 

2 februari 

Eerste werkdag nieuwe directeur dhr. Re-

né de Kuiper; deze week voor en na 

schooltijd “meet and greet” op het school-

plein.  

Bingomiddag groepen 5 t/m 8 gaat helaas 

niet door; nieuwe datum is 6 april. 

 

7 februari 

OR vergadering 20.00 uur 

 

10 februari 

Voorlichting  “sexting” groepen 7 en 8 

 

17 februari 

Hooizolder groep 8, microklimaat 

 

23 februari 

Afscheid mevr. Marianne Bor-van den 

Berg met aan het einde van de ochtend 

een gezellige maaltijd voor alle leerlingen. 

De voorjaarsvakantie begint om 12.30 

uur. 

 

24 en 25 februari  

Studiedagen leerkrachten, alle leerlingen 

zijn vrij 

 

26 februari t/m  maart 

Voorjaarsvakantie 

 

In de week van 14 maart 

Oudergesprekken  groepen 1 t/m 8 

 

18 maart 

Rapporten mee naar huis 

‘t Wilgenblaadje 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Ik maak graag via deze gelegenheid gebruik om mijzelf 
voor te stellen. Mijn naam is René de Kuiper, 48 jaar en 
woonachtig in Gorinchem.  Samen met mijn vrouw 
Saïdjah, dochter Dille (15) en onze zoon Keje (5) woon 
ik op 15 minuten rijden van mijn nieuwe werkplek.  
 
Tijdens de aangename sollicitatieprocedure ben ik in 
aanraking gekomen met een groep gedreven collega’s 
en een prachtige school met veel toekomstmogelijkhe-
den.   
 
Het is daarom voor mij een voorrecht om Marianne Bor-
van den Berg op te volgen als directeur en samen met u 
en deze fijne groep met collega’s verder te bouwen aan 
OBS De Wilgen en aan de toekomst van uw kinderen. 
 
De maand februari zal in het teken staan van de verdere 
kennismaking met het team en onze  leerlingen, het in-
werken en de overdracht samen met Marianne. 
 
Als de coronamaatregelen het straks toelaten hoop ik u 
snel persoonlijk te kunnen ontmoeten op het schoolplein 
of in de school. 
 
Ik kijk uit naar een prettige  
samenwerking! 
 
Tot snel en met vriendelijke 
groet, 
René de Kuiper  
 

 
 
Mijn werkdagen zijn: ma, di, do hele dag, woe en vr ochtend 

 

 

 
23 februari 

Afscheid mevr. Marianne 
Bor-van den Berg 



In je sas op De Wilgen 

Toetsen 
In de maand februari 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 wor-

den op de onderwijsbehoeften van de leerling(en). De resultaten van deze toetsen worden met u besproken. De 

gespreksavonden staan voor groep 1 t/m 8 in de jaarkalender gepland op 14 en 15 februari, deze worden verzet 

naar de week van 14 maart. Op 18 maart krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. 

 

Drempelonderzoek groep 8 
In oktober hebben de leerlingen van groep 8 de Drempeltoets gemaakt. Na de voorjaarsvakantie staan de advise-

ringsgesprekken op het programma. De uitslag van de Drempeltoets is echter niet alleen bepalend voor het school-

advies. Het schooladvies wordt door de leerkrachten 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 leer-

lingvolgsysteem, de observaties van de leerkracht en de uitslag van de drempeltoets.  

 

Gezellige lunch op 23 februari 
 Omdat de kerstmaaltijd niet door kon gaan hebben we nu op woensdag 23 februari, de laatste schooldag voor de 

voorjaarsvakantie, een gezellige lunch!  

Bord, beker en bestek 
Voor deze lunch hebben de kinderen een bord, beker en bestek nodig. Dit moeten zij zelf meene-

men naar school. Het zou heel fijn zijn als deze spullen dinsdag 22 februari op school zijn, eventu-

eel voorzien van een naam en in een plastic tas. 

De gezellige lunch gebruiken we aan het eind van de ochtend, we gaan gewoon om 12.30 uur uit. 

We  versgebakken patat met een snack, sausjes, komkommer en tomaatjes! Natuurlijk krijgen de 

kinderen ook een lekker toetje! 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 

Paasvakantie 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 t/m 21 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023 

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 21 februari 2022 verschijnen. 


