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Agenda 
23 t/m 25 juni 

Schoolkamp groep 8 (onder voorbehoud 

i.v.m. de maatregelen rond Covid-19 )  

29 juni 

MR-vergadering 

7 juli 

Studiedag leerkrachten; alle leerlingen zijn vrij 

9 juli 

Rapport mee naar huis 

12 juli 

Generale repetitie eindmusical groep 8 broer-

tjes en zusjes van groep 8 leerlingen en groep 

7 zijn het publiek. 

12 juli 19.00 uur inloop, aanvang 19.30 uur 

Eindmusical voor alle ouders van groep 8 

(onder voorbehoud i.v.m. de maatregelen 

rond Covid-19; anders voor de helft van het 

aantal ouders)  

13 juli  

Kennismaken met de nieuwe leerkracht 

(onder voorbehoud i.v.m. de maatregelen 

rond Covid-19; Eindmusical voor de andere 

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 zomer-

vakantie 

16 juli t/m 29 augustus  Zomervakantie 

30 augustus 

Eerste schooldag 

‘t Wilgenblaadje 

 

 

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 voor ouders (onder voorbe-

houd i.v.m. de maatregelen rond Covid-19) 

Zomerfeest op woensdag 14 juli a.s. 

Schoolreis onderbouw 



In je sas op De Wilgen 

Groepsverdeling 2021-2022 

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 do)    mw. Birgit Smouter (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. Christa Geelhoed* (ma, di)  mw. Jenny Guis (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)  dhr. Niek Rademaker** (di,wo,do) 

 

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

Op dinsdagochtend zal juf Jenny Guis de Rots & Water lessen geven. 

* mw. Christa Geelhoed is een nieuwe leerkracht op De Wilgen. Wij wensen haar veel werkplezier 

 op onze school! 

** dhr. Niek Rademaker is als Leraar in Opleiding (LIO) het gehele jaar verbonden aan groep 8. 

 

Dit schooljaar wordt er extra ondersteuning gegeven door: 

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

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

• dhr. Ruben Vonk VVE (ma, di)  ondersteunende activiteiten in de groepen 1 en 2 en in het speello-

kaal.  

• mw Daphne van Goolen (ma t/m vr) ondersteunende activiteiten in de groepen 1 en 2 in het speel-

lokaal.  

 

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

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 5 juli 2021 verschijnen. 
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