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Agenda 
13 juli 19.00 uur 

Eind musical voor de helft van de ouders van 

groep 8. 

14 juli 19.00 uur 

Kennismaken met de nieuwe leerkracht 

Eind musical voor de andere helft van de ouders 

van groep 8. 

15 juli 

Afscheid groep 8 

16 juli  

Feestelijke afsluiting van het schooljaar in de 

eigen groep. Om 15.15 uur begint de zomerva-

kantie 

17 juli t/m 28 augustus  

Zomervakantie 

31 augustus 

Eerste schooldag 

2 september 

Schoolfotograaf 

7 september 

Informatieavond 

8 september 

Laatste werkdag van meester Hans Visser 

9 september 

Jantje Beton groepen 5 en 6 

22 september 

OR vergadering 20.00 uur 

23 september  

Kinderzegels groep 8 

24 september 

Hooizolder groep 2 

28 & 29 september 

Oudergesprekken groep 1 t/m 8 

‘t Wilgenblaadje 

De zomervakantie begint op donderdag 18 juli om 15.15 

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten, 

 

Het was een heel bijzonder schooljaar. Een 

schooljaar met veel beperkingen maar ook veel 

nieuwe uitdagingen. Met elkaar hebben we onze 

schouders eronder gezet. Ik wil iedereen nog-

maals heel hartelijk bedanken voor jullie enorme 

inzet, medewerking en begrip bij het thuisonder-

wijs en alle andere uitdagingen! 

 

Marianne Bor - van den Berg 

 



In je sas op De Wilgen 

Oudervereniging OBS de Wilgen 

We gaan een toch wel bijzonder schooljaar afsluiten. Als oudervereniging hebben we het eerste halfjaar nog een 

aantal activiteiten kunnen organiseren maar vervolgens ook een aantal niet. Zo is helaas de schoolreis voor groep 3 

en 4 geannuleerd en heeft groep 8 haar 3-daagse schoolkamp moeten missen. Hierdoor hebben we een ander fi-

nancieel verbruik gehad. Voor de groepen 5, 6 en 7 hebben wij de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00 

volledig gebruikt, mede omdat zij in september op schoolreis zijn gegaan. Voor de groepen 1 t/m 4 is deze jaarlijkse 

ouderbijdrage niet volledig besteed. Wij bieden u aan om het deel dat niet is gebruikt te verrekenen met de vrijwillige 

ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar 2020/2021. Als u hier gebruik van wenst te maken, kunt u dit kenbaar ma-

ken via ouderraad@obsdewilgen.nl  

In de laatste algemene jaarvergadering is een verhoging van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage per 1 september 
2020 aangekondigd en goedgekeurd. Het bedrag zal verhoogd worden naar € 40,00 per schooljaar.  
Voor de afwikkeling van de financiële bijdrage van de leerlingen van groep 8 krijgt u persoonlijk bericht van ons. 
Heeft u vragen omtrent de jaarlijkse financiële bijdrage stuurt u dan e-mail naar eerder genoemd e-mailadres.  
Wij wensen u allen een plezierige zomervakantie toe! 

 
Belangrijk overblijfnieuws 

Per 1 september 2020 is het alleen nog mogelijk om een strippenkaart voor het overblijven aan te schaffen. Losse 

overblijfbeurten worden niet meer aangeboden. De volgende strippenkaarten zijn verkrijgbaar:  

€ 5,00 / 4 keer overblijf 

€ 10,00 / 8 keer overblijf 

€ 15,00 / 12 keer overblijf 

€ 25,00 / 20 keer overblijf 

Te betalen per bank op rekening NL89 INGB 0004 2142 32 ten name van oudervereniging OBS de Wilgen. Contant 
betalen is niet meer mogelijk. Momenteel zijn wij bezig met het inventariseren naar de mogelijkheden om bij de con-
ciërge met pin te kunnen betalen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit met u delen. 

Informatiegids 

Op de eerste dag na de zomervakantie ontvangt u onze informatiegids met actuele informatie. De eerste lessen in 

de gymzaal starten vanaf vrijdag 4 september. 

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 2 september is de schoolfotograaf de gehele ochtend op school. Er wordt ’s morgens gestart met de  

foto’s met “broertje(s)/zusje(s)” die hier nog niét op school zitten. Voor de andere kinderen wordt dit tijdens de 

schooluren geregeld. Fleurige kleding wordt aangeraden. 

 

Informatieavonden 

De informatieavond wordt georganiseerd op 7 september. Hoe we dit 

gaan organiseren leest u in de  nieuwsbrief van 31 augustus.  

 

Fijne vakantie 

Het team van Obs De Wilgen wenst alle leerlingen en ouders straks een 

fijne en sportieve vakantie toe. 

 

 

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 

Foto’s, in groot formaat, van allerlei activiteiten kunt u op onze website vinden:   

https://goo.gl/NeDriz. 

Publicatie van informatie en beeldmateriaal uit deze uitgave   

mag uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de directie. 

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting op 31 augustus verschijnen. 
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