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Agenda 
 

18 maart 

MR–vergadering 19.30 uur 

 

22 t/m 31 maart 

Oudergesprekken via teams of (beeld)
bellen 

 

1 april 

Paas / lentefeest 

Rapporten mee naar huis 

Paasweekend begint om 14.00 uur 

 

2 t/m 5 april 

Paasweekend 

 

20 & 21 april 

IEP eindtoets groep 8 

 

23 april 

Koningsspelen 

 

24 april t/m 9 mei 

Meivakantie 

‘t Wilgenblaadje 

 

Lente / paasfeest 

Op donderdag 1 april vieren wij ons paas / lentefeest. 

In de ochtend hebben we in elke groep een feestelijk 
programma. 

Er is deze dag sowieso een continurooster, dat wil zeg-
gen school van 08.30-14.00 uur.  

Deze dag hoeven de leerlingen geen lunchpakket mee 
naar school te nemen 

Er komt een patatkraam op het plein waar 
we met de kinderen heerlijk versgebakken 
patat gaan halen met een snack en een 
aardappelspiesje. Natuurlijk krijgen ze 
ook een lekker toetje! 

Dit jaar wordt de paas/lentelunch 
verzorgd door Patatpret.nl. 

 

 

Het paasweekend begint om 14.00 uur 

 

Online rekenen in groep 3 



In je sas op De Wilgen 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

In november heeft u het verzoek gekregen om de ouderbijdrage over te maken. Van dit geld organi-
seren wij diverse evenementen zoals  het Sinterklaasfeest en ook het paas/lentefeest voor uw kind.  

Heeft u nog niet betaald …..Contant betalen op school is ook mogelijk. Dit kunt u doen bij directeur 
Marianne Bor.  

U ontvangt dan een betaalbewijs. Als u het schoolfonds niet (of alleen in gedeelten) kunt betalen, 
dan vernemen 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.  

 

OPOPS enquête onderwijs op afstand 

De enquête is door 34 ouders ingevuld en de antwoorden kwamen overeen met het beeld 
dat we uit de contacten met onze ouders al hadden. Op een 5 puntenschaal scoort u ons 
onderwijs op afstand op 3.97. De vraag “Heeft u opmerkingen met betrekking tot het onder-
wijs op afstand” leverde wat meer informatie op, enkele opmerkingen:  

- Voor een volgende keer zou het fijn zijn als de ouders de lesmodules kunnen inzien. 
Zo snappen wij nog beter hoe de les moet worden aangeboden 

- We vonden het fijn dat we hulp kregen van de leerkrachten, daar zijn we heel blij mee 
- Het is zwaar (niet te doen) voor werkende ouders 
- Het werken met Chromebook zou een stuk makkelijker zijn dan al die boeken 
- Het aanbod in sommige groepen had wat groter mogen zijn 
- Een mening van een ouder die lijnrecht staat tegenover het "Corona" verhaal van de overheid 

De resultaten van de enquête zullen besproken worden met OPOPS en de daaruit voortkomende afspraken zullen 
vastgelegd worden in ons document “Onderwijs op afstand op Obs De Wilgen”. We willen iedereen die de moeite 
nam om de enquête in te vullen hier vriendelijk voor bedanken. 

 

CITO-M toetsen groep 2 t/m 8  

De komende weken nemen we als onderdeel van het leerling- en onderwijsvolgsysteem diverse toetsen af. We ge-
bruiken hier de Cito-toetsen voor. Dit systeem biedt ons de mogelijkheid de vorderingen van individuele 
leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op onze school objectief te kunnen volgen. Ook zijn we 
benieuwd naar het effect van 5 weken onderwijs op afstand op de door ons verwachte leerresultaten. In 
ieder geval zal naar aanleiding van de resultaten het onderwijs vervolgens afgestemd worden op de 
onderwijsbehoeften van de leerling(en). Tevens een mooi moment om u te informeren over de vorderin-
gen van uw kind(eren). De oudergesprekken, voor groep 1 t/m 7, worden in de week van 22  en 29 

maart via Teams of (beeld)bellen gehouden. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor. 

Op donderdag 1 april krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. 

 

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 13 april 2021 verschijnen. 


