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Agenda 
 

22 t/m 24 mei 

Pinksterweekend 

 

26 mei  

De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 
gaat in verband met maatregelen Co-
vid-19 niet door het is dus een gewone 
schooldag 

 

3 juni 

Voorlichting sexting groep 7 & 8 

 

8 juni 

Ouderraadvergadering 20.00 uur 

 

11 juni 

superleuke dag/ochtend voor alle groe-
pen 

 

23 t/m 25 juni 

Schoolkamp groep 8 (onder voorbehoud 
i.v.m. de maatregelen rond Covid-19)  

 

7 juli 

Studiedag leerkrachten; alle leerlingen 
zijn vrij 

 

9 juli 

Rapport mee naar huis 

 

‘t Wilgenblaadje 

 

 

Zomerfeest op woensdag 14 juli a.s. 

Koningsspelen  

Plantjes van groep 5  



In je sas op De Wilgen 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

De ouderbijdrage is € 40 per kind, per schooljaar. Dit schooljaar hebben wij u gevraagd de ouderbij-

drage in twee termijnen van € 20 per kind over te maken, in november en in mei.  

Van dit geld organiseren wij diverse evenementen zoals o.a. het Sinterklaasfeest, de patat, ijsjes en 

paaseitjes tijdens het paas/lentefeest, het zomerfeest voor uw kind.  

Dit schooljaar is een bijzonder schooljaar, veel geplande activiteiten kunnen niet doorgaan in ver-

band met alle maatregelen rond Covid-19. Daarom is in overleg met de medezeggenschapsraad en ouderraad be-

sloten om het tweede termijn van de ouderbijdrage dit schooljaar niet te innen. U zult in mei dus geen betaalver-

zoek ontvangen. 

Wanneer u in november een bedrag van € 40 (ouderbijdrage voor het gehele schooljaar) heeft overgemaakt dan 

zullen wij dat verrekenen met de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. 

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage maar alleen met uw bijdrage voor uw kind is het voor de oudervereniging 

mogelijk om deze activiteiten te organiseren. 

Wanneer u de bijdrage van november (eerste termijn) nog niet voldaan heeft dan heeft u op maandag 10 mei 

een nieuw betaalverzoek ontvangen. Contant betalen op school is ook mogelijk. Dit kunt u doen bij directeur Mari-

anne Bor. U ontvangt dan een betaalbewijs.  

Voor de leerlingen in groep 7 en 8 vragen wij een extra bijdrage voor de drie daagse schoolreis. 

De ouders van groep 7 die deze bijdrage nog niet gedaan hebben ontvangen binnenkort een betaalverzoek voor 

de ouderbijdrage november € 20 + bijdrage schoolreis in groep 8 € 30. 

 

De ouders van groep 8 die de bijdrage nog niet gedaan hebben ontvangen binnenkort een betaalverzoek voor de 

ouderbijdrage november € 20 + bijdrage schoolreis in groep 8 € 65. 

 

Als u het schoolfonds niet (of alleen in gedeelten) kunt betalen óf als u de ouderbijdrage niet wilt betalen, dan ver-

nemen wij dit graag. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de 

OR Tine Vonk - Lock (groep 2) of de directie.  

 

 

Schoolreizen groep 3 t/m 7 

In verband met alle maatregelen rond Covid-19 is in overleg met team, mede-

zeggenschapsraad en ouderraad besloten om op 10 juni a.s. niet op schoolreis 

met de bus naar een pretpark te gaan. Het kan immers zo-

maar gebeuren dat een klas of een groep kinderen in quaran-

taine moet gaan. We willen graag dat alle kinderen een leuke 

dag kunnen hebben.  

De leerkrachten van iedere klas zijn op dit moment druk bezig om een superleuke dag/ochtend te 

organiseren op 11 juni! Wat het allemaal gaat worden blijft nog even een verrassing! Via de leer-

kracht van uw kind krijgt u hier meer informatie over.  

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 16 juni 2021 verschijnen. 


