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Agenda 
3 november 

Nationaal Schoolontbijt 

Jaarlijkse Ouderavond is geannuleerd 

 

5 november 

Discoavond groepen 5 t/m 8 gaat helaas 
niet door 
 

11 november 

Hooizolder groep 5 “zaden en noten” 
 

12 november 

OR vergadering 
 

18 november 

Studiedag leerkrachten, alle leerlingen 
zijn vrij 
 

4 december 

Sinterklaasviering, alle leerlingen ‘s mid-
dags vrij 
 

16 december 

Kerstviering  

groep 1 t/m 4 17.00 - 18.00 uur 

groep 5 t/m 8 18.00 - 19.00 uur 
 

17 december 

Hooizolder groep 3 

Lazergame groep 8 

Toneelstuk door de leerkrachten 
 

18 december  

de kerstvakantie begint om 12.00 uur 
 

4 januari 

eerste schooldag in 2021 

‘t Wilgenblaadje 

 

 

 

Groepswerk Rots en Water gemaakt door alle  

leerlingen van de gehele school!  

Alle kinderen hebben op donderdag 15 oktober 
meegedaan aan de speurtocht om het einde 
van de Kinderboekenweek te vieren. Ahmed, 
Jabber en Vera van harte gefeliciteerd met jul-
lie boekenbon! Wat een leuk pakket! Veel ple-
zier er mee!  



In je sas op De Wilgen 

Nationaal Schoolontbijt op Obs De Wilgen 

Op Obs De Wilgen wordt extra aandacht besteed aan een goed ontbijt. Het ge-

beurt, dat kinderen soms zonder ontbijt de deur uitgaan. Terwijl het lichaam een 

goed ontbijt echt nodig heeft om met energie aan de dag te beginnen. Daarom 

doen alle leerlingen op dinsdagmorgen 3 november mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt. 

Bord, beker en bestek 

Voor het ontbijt op 3 november hebben de kinderen een bord, beker en bestek nodig. Dit 

moeten zij zelf meenemen naar school. Het zou heel fijn zijn als deze spullen maandag 2 

november, eventueel voorzien van een naam, op school zijn! 

 

Week van Respect 9 t/m 15 november 

Deze week besteden we éxtra aandacht aan het respect hebben voor elkaar en het op 

een goede manier omgaan met elkaar. Want wat kinderen jong leren, nemen zij de rest 

van hun leven mee. Respectvol samenleven begint daarom op school. Iedere dag zet-

ten onze leerkrachten zich in om leerlingen respect voor zichzelf, elkaar en hun omge-

ving mee te geven. 

 

Sinterklaas en kerstviering 

Wij zijn op dit moment druk bezig met het plannen van het Sinterklaas - en kerstfeest. Deze feesten zullen er 

iets anders uitzien dan andere jaren. Binnen de mogelijkheden die we nu hebben gaan we ons uiterste best 

doen om er voor onze kinderen een geweldig leuk feest van te maken! Meer informatie komt in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

Binnenkort krijgt u het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Van dit geld or-

ganiseren wij diverse evenementen zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies en school-

reizen voor uw kind.  

De ouderbijdrage is € 40 per kind, per schooljaar. Dit schooljaar zullen wij u vragen de ouder-

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

daarvoor een mail met een betaalverzoek. Voor de leerlingen in groep 7 en 8 vragen wij een 

extra bijdrage voor de drie daagse schoolreis. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR Tine Vonk - 

Lock of de directie.  

 

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 

Publicatie van informatie en beeldmateriaal uit deze uitgave   

mag uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de directie. 

De volgende nieuwsbrief zal naar verwachting op 30 november 2020 verschijnen. 


