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Agenda 
5 oktober 

Excursie Archeon groepen 5, 6 en 7 
 

7 oktober 

Opening Kinderboekenweek “Worden wat je 

wilt” (beroepen) 
 

14 oktober 

Boekenmarkt & tentoonstelling (onder voorbe-

houd van de dan geldende maatregelen) 
 

18 oktober t/m 22 oktober 

Herfstvakantie 
 

2 november 

Nationaal Schoolontbijt 
 

4 november 

Hooizolder groep 6 

Discoavond groepen 5 t/m 8 
 

9 november  

Algemene ouderavond aanvang 19.30 uur 

Spreker Thea van Dijk over sexting 
 

11 november  

30 minuten bewegen met de gehele school 
 

15 november 

MR-vergadering 19.30 uur 
 

18 november 

“samen een bakkie”  

Techniek “Kijken op den bouw” gr 5 t/m 8 

“Vrachtwagen les” groepen 3 en 4 

OR-vergadering 20.00 uur 
 

19 november 

Hooizolder groep 7 
 

23 november 

Halt Lessen voor groep 7 en 8 
 

24 november 

Studiedag voor de leerkrachten, alle leer-

lingen zijn vrij 
 

30 november 

Hooizolder groep 1 
 

3 december 

Sinterklaasviering, ‘s middags zijn alle leer-

lingen vrij 

‘t Wilgenblaadje 

Kinderboekenweek  

De 67ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 

woensdag 6 oktober t/m zaterdag 16 oktober 2021 en zal 

geheel in het teken staan van “worden wat je wilt?” Rond-

om dit thema zullen in de groepen allerlei activiteiten 

plaatsvinden. Op donderdag 14 oktober is er in school de 

jaarlijkse tentoonstelling. Zoals gebruikelijk mogen leer-

lingen tweedehands boeken verkopen en is er een boeken-

kroeg. Ook dit jaar is er natuurlijk een speurtocht. Alle ou-

ders en leerlingen zijn van harte welkom!  

Wij volgen de Covid-19 maatregelen van de GGD en Rivm 

voor wat betreft hygiëne (handen desinfecteren bij binnen-

komst) en gezondheid; heeft u Corona gerelateerde klach-

ten dan verzoeken wij u om niet naar school te komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op De Wilgen wordt de Kinderboekenweek geopend op 
donderdag 7 oktober om 8.30 uur, dit is alleen voor  de 
leerlingen. 
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Personeel  

Meester Roland Verhoef heeft per 1 december een baan als biologiedocent aangeboden gekregen en geaccep-

teerd op het Willem de Zwijger College in Papendrecht. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van hem in ver-

vulling. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie!  

We stellen alles in het werk om spoedig een nieuwe geschikte leerkracht te vinden voor deze groep.  
 

 

Nationaal Schoolontbijt op Obs De Wilgen 

Op Obs De Wilgen wordt extra aandacht besteed aan een goed ontbijt. Het gebeurt, 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 2 november mee 

aan het Nationaal Schoolontbijt. 
 

Bord, beker en bestek 

Voor het ontbijt op 2 november hebben de kinderen een bord, beker en bestek nodig. Dit moeten zij zelf meene-

men naar school. Het zou heel fijn zijn als deze spullen maandag 1 november, eventueel voorzien van een naam, 

op school zijn! 
 

 

De algemene ouderavond 

Elk schooljaar wordt er een Ouderavond gehouden, waarin de Ouderraad verantwoording aflegt over haar activi-

teiten en de financiën. Deze avond is bedoeld voor álle ouders van onze school. U kunt daar uw vragen stellen 

over zaken die de school aangaan. De Medezeggenschapsraad is deze avond ook aanwezig en zij kunnen u 

meer vertellen over beleidsmatige zaken. Dinsdag 9 november wordt deze jaarlijkse ouderavond gehouden in de 

hal van de school. Aanvang: 19.30 uur. Voor ouders die de ouderavond willen bezoeken, ligt vanaf woensdag 3 

november bij de conciërge het programmaboekje klaar, inclusief jaar- en financieel verslag. 
 

Voorlichting gebruik en gevaren van internet en sociale media door kinderen (Sexting) 

Aansluitend op de ouderavond van de OR en MR organiseren wij in samenwerking met Thea van Dijk, voormalig 

Zedenrechercheur van de politie Eenheid Rotterdam een voorlichting over Sexting. Sexting is het versturen van 

seksueel getinte foto’s of filmpjes via sociale media, internet of online spelletjes. Omdat  internetgebruik bij kin-

deren heel gewoon is moeten we kinderen leren deze onveilige situaties te herkennen. Het is belangrijk dat ook u 

als ouder hier van op de hoogte bent. Wij rekenen op uw aanwezigheid!  
 

 

Medezeggenschapsraad 

Wist u dat de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR), ook door u als ouder/verzorger mogen worden 

bijgewoond? De datums staan genoemd op de jaarplanning en in de nieuwsbrief. Als u een onderwerp (van ge-

meenschappelijk belang) op de agenda van de MR wil zetten, kunt u dit aanvragen bij secretaris Brigitte Jimenez 

via e-mail bjimenez@obsdewilgen.nl. Binnen een week na de vergadering krijgt u het resultaat  van de bespreking 

toegestuurd. 
 

De MR vergadert zes avonden per jaar. In deze vergadering worden door de directie van De Wilgen en de directie 

van de Roald Dahl stukken (jaarplannen, jaarverslagen, begrotingen, roosters, ed.) voorgelegd, waarvoor instem-

ming van de MR nodig is. Daarnaast staan er regelmatig andere onderwerpen op de agenda, die belangrijk zijn 

voor de school. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de coronamaatregelen op school in de afgelopen tijd. 
 

De MR bestaat uit twee medewerkers en twee ouders per school. 

Voor De Wilgen zijn dit Brigitte Jimenez en Birgitta ’t Hoen. Als ouders zijn Robert van der Voort en Nancy Klaus 

betrokken. 

Voor de Roald Dahl zijn dit Joke Thijsse en Edith van Dongen. Vanuit de ouders zijn dit Ronnie de Groot 

(voorzitter) en Stefan Steenstra. 
 

Even voorstellen: 

Ik ben Nancy Klaus, moeder van een dochter in groep 5 en van een dochter in groep 3. Ik 

ben sinds twee jaar lid van de MR. Op deze manier hoop ik mee te denken over hoe de 

school een fijne school blijft voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
 

Ik ben Robert van der Voort, vader van een dochter in groep 6 en van een zoon in groep 5. 

Ik ben sinds vier jaar lid van de MR. Ben lid geworden van de MR om een positieve bijdra-

ge te leveren aan de gang van zaken op de school. 

mailto:bjimenez@obsdewilgen.nl
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