
Nieuwsbrief nummer 9, 17 juni 2021 

Agenda 
7 juli 

Studiedag leerkrachten; alle leerlingen zijn vrij 

9 juli 

Rapport mee naar huis 

12 juli 

Generale repetitie eindmusical groep 8 broertjes 

en zusjes van groep 8 leerlingen en groep 7 zijn 

het publiek. 

12 juli 18.30 uur inloop, aanvang 19.00 uur 

Eindmusical voor de helft van de ouders van 

groep 8  

13 juli  

Kennismaken met de nieuwe leerkracht 

13 juli 18.30 uur inloop, aanvang 19.00 uur 

Eindmusical voor de helft van de ouders van 

groep 8  

14 juli 

Zomerfeest met circus TADAA 

Continurooster tot 14.30 uur 

15 juli  

Feestelijke afsluiting van het schooljaar in de 

eigen groep. Om 15.15 uur begint de zomerva-

kantie 

16 juli t/m 29 augustus  Zomervakantie 

30 augustus 

Eerste schooldag 

1 september  

Schoolfotograaf (geen gym) 

3 september 

Rots en waterochtend 

6 en 7 september 

Informatieavonden in alle groepen 

 

‘t Wilgenblaadje 

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten, 

Het afgelopen schooljaar was een bijzonder schooljaar. 

Een schooljaar met veel beperkingen en ook veel nieuwe 

uitdagingen. Veel dingen konden niet doorgaan op de ge-

bruikelijke manier, toch hebben we er met elkaar voor ge-

zorgd dat er veel leuke activiteiten wel plaats hebben ge-

vonden op een andere manier! 

Ik wil iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor 

jullie enorme inzet, medewerking en 

begrip bij alle maatregelen, het 

thuisonderwijs en alle andere uitda-

gingen! 

 

Marianne Bor - van den Berg 

08.30—10.00 uur 

10.00 uur – 12.00 uur circuscircuits  

12.00 uur – 12.30 uur pauze (zelf lunch meenemen) 

12.30 uur – 13.30 uur oefenen voor de voorstelling  

13.30 uur – 14.30 uur voorstelling alleen voor leerlingen  

 

Deze ochtend en de voorstelling wordt gefilmd. 

Via klasbord krijgt u een link toegestuurd naar deze opname 

zodat u thuis het feest kunt bekijken!  

Zomerfeest op woensdag 14 juli a.s. 



In je sas op De Wilgen 

 

Wijziging in de groepsverdeling 2021-2022 

Mw. Birgit Smouter gaat De Wilgen verlaten, zij gaat met ingang van het nieuwe schooljaar werken op de 

Anne Frankschool in Papendrecht. Wij wensen haar veel success op de nieuwe school! 

Voor De Wilgen betekent dit dat er een vacature is ontstaan en wij op zoek gaan 

naar een nieuwe leerkracht. Totdat er een geschikte kandidaat is gevonden zullen 

juf Tine en juf Suzanne de gehele week in de groep aanwezig zijn. 

Groep 2 mw. Tine Vonk (ma t/m vr)     

Groep 5  mw. Suzanne Kraaijeveld (ma t/m vr)  

 

 

Informatiegids 

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

de gymzaal starten vanaf woensdag 8 september. 

 

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 1 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 6 en 7 september. Hoe we dit gaan organiseren leest u in de  nieuws-

brief van 30 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 

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting op 30 augustus 2021 verschijnen. 
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Sliedrecht - Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht organiseert 
deze zomer een tal van activiteiten met als klapper de zomer-
activiteitenweek KNOTS! 

 

Vol trots is SOJS samen met een groep vrijwilligers al weken bezig met de organisatie 
van de zomeractiviteitenweek KNOTS, en dit jaar mag het eindelijk weer door gaan! In 
de week van maandag 23 t/m 27 augustus vindt KNOTS plaats op het ijsbaanterrein in 
Sliedrecht. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar kunnen hier genieten van heel veel 
activiteiten, van knutselen in de crea-tent tot het bouwen van een hut. Ook zijn er dit jaar 
veel sportieve activiteiten te doen! Hou de sociale media van SOJS in de gaten om te 
zien wat er allemaal gaat gebeuren! 

 

Een los entree kaartje kost €2,50, maar er kan ook vooraf bij Primera Sliedrecht vanaf 
maandag 9 augustus een weekkaart gekocht worden voor €11.  

 

KNOTS begint elke dag om 10:00uur en duurt tot 15:00uur (de vrijdag is tot 14:00uur). 
Tussen de middag van 12:30 - 13:00uur is het pauze en moeten alle kinderen van het 
terrein af. De organisatie is op dat moment niet verantwoordelijk voor de kinderen.  

 

SOJS adviseert ouders en kinderen om gepaste kleding te dragen waarbij slippers ver-
boden zijn!  

 

De organisatie is nog altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers om tijdens deze 
KNOTSweek te komen helpen bij o.a. het huttenbouw en in de crea-tent. Ben je ouder 
dan 13 jaar en vindt je het leuk om met kinderen om te gaan? Geef je dan op voor de 
crea-tent door een mail te sturen naar; sanne@sojs.nl. Hou je liever van bouwen, geef 
je dan op om te helpen bij het huttenbouwen, en stuur een mail naar jordi@sojs.nl.  

 
SOJS kijkt er ontzettend naar uit en hoopt er met iedereen weer een succes van te kun-
nen maken voor de kinderen in Sliedrecht! 
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