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Agenda 
 

24 november 

Studiedag voor de leerkrachten, alle leer-

lingen zijn vrij 
 

25 november 

Halt Lessen voor groep 7 en 8 
 

30 november 

Hooizolder groep 1 “de bakkerij van Sint” 
 

3 december 

Sinterklaasviering, ‘s middags zijn alle leer-

lingen vrij 
 

9 december  

Hooizolder groep 5 “van graan tot brood” 
 

14 december  

Hooizolder groep 3 “Kerst les” 
 

22 december  

Kerstviering  

Groepen 1 t/m 4 17.00 tot 18.00 uur 

Groepen 5 t/m 8 18.00 tot 19.00 uur 
 

23 december 

Toneelstuk voor de leerlingen door de leer-

krachten 

Lasergame groep 8 
 

24 december  

De kerstvakantie begint om 12.00 uur voor 

alle leerlingen 
 

10 januari 

Eerste schooldag in 2022 
 

17 januari 

MR vergadering 19.30 uur 
 

18 januari 

Hooizolder groep 4 “vogels in de winter” 
 

26 januari 

Start Nationale Voorleesdagen 

Open Dag voor inschrijving nieuwe leerlingen 

‘t Wilgenblaadje 

Sinterklaasfeest 

Zoals alles zal het Sinterklaasfeest er ook dit jaar iets an-

ders uitzien dan andere jaren. In verband met alle maatre-

gelen zal er geen speciale intocht zijn. Sinterklaas en de 

hulppieten brengen natuurlijk wel een bezoek aan onze 

school. 

 

Net als andere jaren maken we er ook dit jaar een leuk 

feest van! 

 

Vrijdag 3 december wordt de Sint met zijn hulppieten om-

streeks 8.30 uur op school verwacht.  

Vrijwel de gehele ochtend brengen zij een bezoek aan de 

onderbouw. Het laatste half uur zal de Sint een bliksembe-

zoek brengen aan de bovenbouw.  

 

Het feest duurt tot 12.00 uur! ‘s Middags zijn de leerlingen 

vrij! 

 

De werkkamer van sint 



In je sas op De Wilgen 

Fietslichtcontrole  

De donkere wintermaanden zijn weer in aantocht en dan is het uiteraard erg belangrijk dat je 
goed zichtbaar bent op de fiets. Daarom willen wij op donderdagochtend 16 december vanaf 
08.00 uur een fietsencontrole houden. Er zal gekeken worden naar de verlichting, maar ook 
naar bv. de remmen van de fiets van uw kind. Wij zouden het op prijs stellen als u zelf van 
tevoren de fiets van uw kind zou willen nakijken.  

We hopen dat alle kinderen donderdag 16 december op een veilige fiets naar school komen!  

 

Sociale veiligheid op De Wilgen 

Sociale veiligheid? Wat bedoelen we daar mee? Heel kort gezegd wensen wij, als team van De Wilgen, dat elk 
kind, iedere ouder en ook elke leerkracht zich veilig en prettig voelt op onze school. Immers, mensen en zeker 
ook kinderen ontwikkelen zich beter in een veilige omgeving. Of populair gezegd: je voelt je beter en presteert 
beter als je goed in je vel zit! Wij vinden het belangrijk dat er op De Wilgen respect is voor een ieders afkomst 
en sociale of culturele achtergrond. Wij streven er naar dat kinderen zich thuis voelen bij ons op school. Dat 
gaat niet vanzelf. Daar moet je wel iets voor doen. En dat doen wij! 

In iedere groep wordt bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan groepsvorming. De kinderen leren elkaar ken-
nen. We praten over elkaars gewoontes en leren van elkaars achtergrond. Regels worden samen afgesproken 
en besproken om de orde in de groep en op school te bewaren. Zo vormen wij sàmen met de kinderen een 
veilige groep. Burgerschap is een vak dat wekelijks op het lesrooster staat. We leren de kinderen bijvoorbeeld 
eigen keuzes te maken, maar ook met consequenties van die keuzes om te gaan. Meningen geven mag, maar 
hoe doe je dat zonder een ander te kwetsen? We zijn alert op discriminatie en pesten. We werken samen met 
de kinderen op het voorkomen hiervan. Samen met de kinderen werken we aan een positieve en veilige sfeer 
op school. En lukt dat? 

Dat wordt gecheckt met verschillende meetinstrumenten. Twee 
maal per schooljaar (oktober/april) vullen de leerkrachten een ob-
servatielijst in waarin getoetst wordt hoe de groep sociaal functio-
neert. We beantwoorden vrager over hoe het groepsgevoel is; 
waar de groep sterk in is; of waar de groep juist behoefte aan 
heeft om sterker te worden. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
vullen ook zelf twee maal per schooljaar een observatielijst in. 
Soortgelijke vragen kunnen de kinderen individueel invullen. Hoe 
voel jij je op school? Voel jij je veilig? Wat heb je van de juf/
meester nodig? Met de uitslagen van beide observaties worden 
groepsgesprekken gehouden met onze intern begeleider. Wat 
goed gaat, proberen we te verbeteren. Wat extra aandacht vraagt 
van een kind of groep, wordt aangepakt. Dit alles doen we om ervoor te zorgen dat kinderen goed in hun vel 
zitten, met plezier naar school gaan en zich zo optimaal kunnen ontwikkelen. Want….  

Op Obs De Wilgen mag je zijn, wie je bent!  

Om u iets meer informatie te geven over sociale veiligheid bij ons op De Wilgen, worden deze week foldertjes 
mee naar huis gegeven. Lees het door en bespreek het met uw kind. Via onze website kunt u ook altijd het 
gehele beleidsplan van sociale veiligheid vinden en lezen. 
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Publicatie van informatie en beeldmateriaal uit deze uitgave   
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