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Agenda  

29 januari  

Open Dag  

Bingomiddag groepen 5 t/m 8, 13.30 uur  

30 en 31 januari  

 Onderwijsstaking, leerlingen zijn vrij 

5 februari 

Hooizolder groep 5, constructies 

10 februari 

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

11 februari  

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

13 februari 

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 

9 maart 

MR-vergadering 19.45 uur 

18 maart 

Samen een bakkie 

Techniekspelen groep 7 

23 maart 

OR-vergadering 20.00 uur 

‘t Wilgenblaadje 

 
Elk jaar wordt er een Open Dag georganiseerd voor 

ouders/verzorgers die hun kind(eren) moeten opge-

ven voor het basisonderwijs.  Deze Open Dag wordt 

gehouden op woensdag 29 januari van 8.30 - 12.30 

uur en 's avonds van 19.00 - 21.00 uur. U bent van 

harte welkom! Ook WASKO kinderopvang is aanwe-

zig. Ook hier kunt u informatie krijgen. 

onderwijsstaking 30 en 31 januari 

De Wilgen is gesloten 

leerlingen zijn vrij 



In je sas op De Wilgen 

De gezamenlijke nieuwsbrief van Kind Centrum De Wilgen & WASKO 

U bent gewend om ongeveer eens per 4 weken ‘t Wilgenblaadje te ontvangen. Dat blijft zoals het is! De inhoud van 
‘t Wilgenblaadje verandert wel iets want het wordt een gezamenlijke uitgave van De Wilgen en Wasko. U ontvangt 
via deze nieuwsbrief allerlei informatie, zoals belangrijke actuele mededelingen, maar ook allerlei onderwijskundige 
informatie. In de agenda vindt u de data van vergaderingen, excursies, vakanties etc. Nu niet alleen van De Wilgen 
maar ook van de BSO, peuterspeelgroep en dagopvang van WASKO! In elke nieuwsbrief wordt aangegeven, wan-
neer u de volgende nieuwsbrief kunt verwachten. 

Klasbord 

Klasbord is een gratis sociale mediatool, waarmee de leerkracht de ouders van zijn of haar klas gemakkelijk op de 
hoogte kan houden van activiteiten in de groep. U kunt hierbij denken aan tekstberichten, het stellen van een vraag 
of het delen van een foto. Welke boodschap de leerkracht ook heeft, met Klasbord kan het vliegensvlug gedeeld 
worden met de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de betreffende groep. Het voordeel van Klasbord ten opzich-
te van andere sociale mediatools is dat het een gesloten omgeving is. Ouders kunnen de klas alleen via de Klasbord
-app volgen met de groepscode. Deze code is aan het begin van het schooljaar door de leerkracht aan de ouders 
uitgereikt. Mocht u de code niet meer hebben, kunt u deze natuurlijk altijd even opvragen. 

 

Waarom wij staken op 30 en 31 januari 

Er is een onderwijscrisis. In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en 
dit aantal loopt –als we niets doen- op naar bijna 240 duizend leerlingen in 2028. Het lerarentekort raakt scholen 
voor speciaal onderwijs nog harder. Juist het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is op losse schroeven 
komen te staan door het oplopende lerarentekort. Ook middelbare scholen kampen met tekorten bij de exacte vak-
ken, klassieke talen, Duits en Nederlands. Het voortgezet onderwijs krijgt steeds meer last van het tekort. 

Ook binnen onze stichting, Stichting OPOPS komt het af en toe voor dat er bij ziekte van de leerkracht geen vervan-
gende leerkracht is en dat de kinderen daarom noodgedwongen naar huis gestuurd worden.  

Daarom voeren wij actie! Op 30 en 31 januari 2020 leggen leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs 
en speciaal onderwijs het werk neer. Dat doen we voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons 
land. Wij staken voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris. 

 Nieuws! vanuit Wasko Kinderopvang 

 

De kinderopvang trekt weer aan en dat merken wij ook op deze 
locatie. Omdat er veel kinderen op de wachtlijst staan, waaron-
der broertjes en zusjes, hebben we besloten per 17 februari 
2020 een tweede dagopvang groep te starten voor kinderen van 
0 tot 4 jaar: “Villa Hupsakee”.  
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Er is een extra 
slaapkamer gebouwd, en de groep ziet er weer gezellig uit. 

 

Ook buiten is er hard gewerkt. De oude schoolmoestuin is gerenoveerd en geschikt gemaakt voor onze jonge kinderen. Als 
straks alles gaat groeien en bloeien ziet het er prachtig uit! 

 

Heeft u interesse in de dagopvang/ peuterspeelgroep of BSO van Wasko dan kunt altijd even de groep binnen lopen of 
bellen met  telefoonnummer 0184-499399 om een afspraak te maken. 

 



In je sas op De Wilgen 

Open Dag 

Op woensdag 29 januari 2020 houden alle basisscholen in Sliedrecht een Open Dag. Deze dag is er speciaal voor 

de ouders, die onlangs via de gemeente het verzoek hebben gekregen om hun kind(eren) aan te melden voor het 

nieuwe schooljaar 2020-2021. Wij hopen natuurlijk vele geïnteresseerde ouders te mogen ontvangen. Ouders kun-

nen onze school bezoeken tussen 8.30-12.30 uur en ’s avonds van 19.00 – 21.00 uur. Natuurlijk is een afspraak op 

andere dagen ook mogelijk. Kent u ouders die een basisschool moeten kiezen? Brengt u onze Open Dag gerust 

onder hun aandacht!  

Toetsen 

In de maand januari 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 worden op de onderwijsbe-

hoeften van de leerling(en). De resultaten van deze toetsen worden met u besproken. De ge-

spreksavonden staan voor groep 1 t/m 8 gepland op 10 en 11 februari. Op 14 februari krijgen de 

leerlingen het rapport mee naar huis. 

Drempelonderzoek groep 8 

Begin oktober hebben de leerlingen van groep 8 de Drempeltoets gemaakt. De leerlingen hebben naar  tevreden-

heid gepresteerd. Binnenkort staan de adviseringsgesprekken op het programma. De uitslag van de Drempeltoets is 

echter niet alleen bepalend voor het schooladvies. Het schooladvies wordt door de leerkracht 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 leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkracht en de uitslag van de drem-

peltoets. 

De IEP Eindtoets schooljaar 2018 – 2019 

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 15 

en 16 april 2019, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets (geen digitale 

toets dus), 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 verschillende op-

drachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Dat is wel zo overzichtelijk. Als uw kind ziek is of door omstan-

digheden 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 wordt 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 leerkracht bevestigen. Een betere uitslag van de toetsresultaten ten opzichte van het school-

advies, leidt tot een verplichte heroverweging van het schooladvies. De school betrekt u bij deze heroverweging. Een slechtere toetsuitslag heeft 

geen invloed op het schooladvies. 

     De Wilgen’s got talent!  

Op 18 februari vindt ‘s middags “De Wilgen’s got talent” voor de groepen 2 t/m 4 plaats. 

De kinderen uit de groepen 1 mogen komen kijken. Aanvangstijd: 13.15 uur. ’s Avonds is 

de talentenshow voor de groepen 5 t/m 8 . Aanvangstijd 18.30 uur, verwachte eindtijd: 

20.00 uur. Wil je meedoen? In de groep hangt een lijst om een optreden aan te melden. 

Je optreden mag maximaal 3 minuten duren. Vanzelfsprekend zijn opa’s, oma’s, broer-

tjes, zusjes en ouders van de (optredende) kinderen tijdens de show van harte welkom. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimk9yEivXfAhUKa1AKHZE7Ce8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.obsdevuurtoren.nl%2Fcentrale-eindtoets-cito-laatste-dag%2Fcito-trainingen%2F&psig=AOvVaw2fkMVQ7A8kd_E2u


In je sas op De Wilgen 

Project Circus 

Op 2 maart starten wij met het project ‘Circus’ op school. In de maand maart zullen de 

lessen ‘s middags veel in het teken staan van alles wat met het circus te maken heeft 

en ook in de creatieve vakken! 

We sluiten het project op 25 maart af met circus TADAA!.  

Circus Tadaa! verandert de school voor één dag in een echt circus! Door een kleurig 

circuszeil uit te spreiden, verandert het plein/gymzaal in een piste. 

De ochtend wordt feestelijk afgesloten met een zelfgemaakte voorstelling. Verkleed en geschminkt, is iedereen zo-

wel publiek als artiest. Alle leerlingen treden dus op voor het hooggeëerd publiek. Ouders en andere belangstellen-

den zijn  natuurlijk van harte welkom!  

 

We hebben uw hulp nodig! 

Om dit project te laten slagen hebben wij heel veel hulp nodig om de kinderen te begelei-
den bij de activiteiten. Wij zoeken 36 hulpouders, opa’s & oma’s of andere bekenden die 
het leuk vinden om die dag te helpen bij het circusproject. 
Op dinsdag 24 maart , 19.30 uur is er een instructieavond. De instructieavond is bedoeld 
voor alle mensen die komen helpen op woensdag 25 maart. 
 

 

Vakantierooster Schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020  

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Paasvakantie 02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie 26-04-2021 t/m 30-04-2021 

Verlengde meivakantie 03-05-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaartweekend 13-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinksterweekend 24-05-2021  

Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021 

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. 

Onderwijs kinderopvang 

T: 0184-413788 T: 0184-499399 / 078-6157165 

E: info@obsdewilgen.nl   E: kindplanning@wasko.nl 

W: obsdewilgen.nl   W:wasko.nl 
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