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Agenda  

10 februari 

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

11 februari   

Sponsorloop voor duofiets Waerthove 

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

13 februari 

Mediawijsheid groep 8 

OR– vergadering 20.00 uur 

14 februari 

Rapporten mee naar huis 

18 februari 

De Wilgen’s got talent 

20 februari 

30 minuten bewegen met de gehele school 

21 februari 

Plandag, leerlingen zijn vrij 

24 t/m 28 februari  

Voorjaarsvakantie 

3 maart 

Hooizolder groep 8, chemie in huis 

5 maart 

Hooizolder groep 7, chemie in huis 

6 maart 

Online veiligheid groep 7 en 8 

9 maart 

MR-vergadering 19.45 uur 

17 maart  

Ouderavond How2talk2kids 

18 maart 

Samen een bakkie 

Techniekspelen groep 7 

23 maart 

OR-vergadering 20.00 uur 

 

‘t Wilgenblaadje 

 

Sponsorloop 

duo-fiets 

dinsdag 11 februari 

Grote zaal De Valk zal omgebouwd 

worden tot een klim-klauter-free-run 

baan. Kinderen kunnen rondjes ren-

nen over deze baan tegen sponso-

ring. De tribune wordt opengesteld 

voor toeschouwers.  



In je sas op De Wilgen 

Op De Wilgen spelen, bewegen en leren we. Dat doen we niet alleen uit boeken, maar ook door 

onze leerlingen te betrekken bij maatschappelijke onderwerpen. We leren de kinderen samen te 

spelen en samen te delen. 

 

Wij, als Sport Actieve school, laten graag zien dat door samenwerking 

wensen kunnen uitkomen! Met de opbrengst van de sponsorloop hel-

pen wij de wens van bewoners uit Waerthove uit te laten komen: de 

aanschaf van een duofiets  

 

Waerthove is een woonzorgcomplex in Sliedrecht. Veelal oudere men-

sen die niet meer thuis kunnen wonen, door bijvoorbeeld dementie, wo-

nen hier onder begeleiding.  De Gantel is een dagopvang in Waerthove waar mensen met elkaar 

lezen, knutselen, spelletjes doen, wandelingetjes maken en ook heel graag gaan fietsen. 

 

Wat zou een duofiets betekenen voor deze mensen in Waerthove? 

Rens 72 jaar: 
“Geweldig een duo-fiets. Ten eerste je zit samen op de fiets. Ten tweede, degene die de leiding heeft bepaalt 
waar we naar toe gaan en dat is veilig. Degene die meegaat is niet ziek en kan dus veilig fietsen naar bijvoor-
beeld Wijngaarden.” 
 
Aad Bouter (kabouter zonder ka, zoals hij zelf zegt) is 89 jaar 
en zegt: “Dit is de toekomst, want zo kunnen mensen samen 
fietsen. We kunnen elkaar goed aankijken en dat is gezellig. Je 
kan niet vallen met 3 wielen.” 
 
Bert 75 jaar: 
“Duo-fiets? Proberen!!” 
 
Lianne (coördinatrice van De Gantel) is 50 jaar en zegt: 
“Een duo-fiets op Waerthove? Heel graag! Deze mensen hebben 
bijna allemaal een beperking en zijn afhankelijk van begeleiding. 
Zelfstandig fietsen is daarom niet meer mogelijk. Ze komen 
weinig buiten en met de duo-fiets komen ze buiten, in beweging 
èn onder begeleiding. Wat super dat de kinderen van De Wilgen 
ons willen helpen!” 

KC De Wilgen,  Valkweg 4, 3362 GH Sliedrecht.  

 

 

 

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

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting rond 17 maart verschijnen. 
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