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Agenda  

 

10 juli 

Rapporten 

 

13 juli 

Generale repetitie eindmusical groep 8 

broertjes en zusjes van groep 8 leerlingen 

en groep 7 zijn het publiek. 

 

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 

zomervakantie 

 

17 juli t/m 28 augustus  

Zomervakantie 

 

31 augustus 

Eerste schooldag 

‘t Wilgenblaadje 

 

Op 8 september gaat meester Hans 

Visser met pensioen en neemt hij af-

scheid van onze school. In de nieuws-

brief van augustus kunt u hier meer 

over lezen. 



In je sas op De Wilgen 

Groepsverdeling 2020-2021 

De groepsverdeling voor het volgende schooljaar is klaar! De leerlingen worden verdeeld over 8 

groepen.  

Groep 1 mw. Esmee Koen (ma t/m vr) 

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

Groep 3 mw. Sandra Klein (ma t/m vr) 

Groep 4 mw. Britt Willemsen (ma t/m vr) 

Groep 5  mw. Birgit Smouter (ma, di)  mw. Suzanne Kraaijeveld (woe, do, vr) 

Groep 6 mw. Brigitte Jimenez (ma)   mw. Jenny Guis (di, wo, do, vr) 

Groep 7 mw. Plonja Dikkeboom (ma, di)   mw. Evelien Kroon (wo, do, vr) 

Groep 8 dhr. Roland Verhoef (ma t/m vr) 

 

Gymlessen op woensdag voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door dhr. André Vlasblom. 

Op vrijdagochtend zal juf Jenny Guis tijdens de gymnastiekuren de Rots & Water lessen geven; 

mw. Birgit Smouter verzorgt dan de lessen dan in groep 6. 

 

Dit schooljaar wordt er extra ondersteuning gegeven door: 

• mw. Birgitta ’t Hoen, onderwijsassistente in de groepen 3, 4 en 5 (ma, di, woe en do). 

• mw. Brigitte Jimenez ondersteuning in de groepen 6, 7 en 8 (wo, do en vr) . 

• Dhr. Ruben Vonk VVE ondersteunende activiteiten in de onderbouwgroepen en in het 

speellokaal.  

 

Wanneer u nog vragen hebt over de groepsindeling, dan staat de directie u graag te woord. 

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 13 juli 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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