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Agenda 
 

4 december 

Sinterklaasviering, alle leerlingen ‘s mid-
dags vrij 
 

16 december 

Kerstviering  

groep 1 t/m 4 17.00 - 18.00 uur 

groep 5 t/m 8 18.00 - 19.00 uur 
 

17 december 

Hooizolder groep 3 

Lazergame groep 8 

Toneelstuk door de leerkrachten 
 

18 december  

de kerstvakantie begint om 12.00 uur 
 

4 januari 

eerste schooldag in 2021 
 

20 januari 

Start Nationale voorleesdagen 

MR vergadering 
 

27 januari 

Bingo middag groepen 5 t/m 8 
 

4 februari 

OR vergadering 
 

8 & 9 februari 

Oudergesprekken 
 

12 februari 

Rapport mee naar huis 

‘t Wilgenblaadje 

Pepernoten bakken 

Leuk om samen met uw kinderen te doen!  

Voor ongeveer 70 stuks 

250 gram zelfrijzend bakmeel 

125 gram donkerbruine basterdsuiker  

4 theelepels speculaaskruiden 

mespunt zout 

100 gram koude harde boter 

6 eetlepels melk 

Deze pepernoten zijn snel gemaakt, 

verwarm je oven dus vast voor op 175 graden.  

 

In ongeveer 25 minuten zijn ze klaar!  

Op woensdag 25 november waren de hulppieten bij ons 

op school om iets lekkers te brengen. 
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In je sas op De Wilgen 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

Op maandag 16 november j.l. heeft u per mail u een betaalverzoek voor de vrijwillige ouder-

bijdrage ontvangen. Van dit geld organiseren wij diverse evenementen zoals het Sinter-

klaasfeest, en Kerstfeest voor uw kind. In mei 2021 ontvangt u een tweede betaalverzoek.  

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 of de directie.  

 

 

Sinterklaasfeest 

Zoals alles zal het Sinterklaasfeest er dit jaar ook iets anders uit-

zien dan andere jaren. In verband met alle maatregelen zal er geen 

speciale intocht zijn. Sinterklaas en de hulppieten brengen natuur-

lijk wel een bezoek aan onze school. 

 

Net als andere jaren maken we er ook dit jaar een leuk feest van! 

 

Vrijdag 4 december wordt de Sint met zijn 

hulppieten omstreeks 8.30 uur op school ver-

wacht.  

Vrijwel de gehele ochtend brengen zij een be-

zoek aan de onderbouw. Echter het laatste 

half uur zal de Sint een bliksembezoek bren-

gen aan de bovenbouw.  

 

Het feest duurt tot 12.00 uur! ‘s Middags zijn de leerlingen vrij! 

 

 

Fietslichtcontrole  

De donkere wintermaanden zijn weer in aantocht en dan is het uiteraard erg belangrijk dat je goed zicht-
baar bent op de fiets. Daarom willen wij op dinsdagochtend 15 december vanaf 08.00 uur een fietsencon-
trole houden. Er zal gekeken worden naar de verlichting, maar ook naar bv. de remmen van de fiets van 
uw kind. Wij zouden het op prijs stellen als u zelf van tevoren de fiets van uw kind zou willen nakijken. We 
hopen dat alle kinderen dinsdag 15 december op een veilige fiets naar school komen!  

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 9 december 2020 verschijnen. 
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