Het Wilgenblaadje
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Belangrijke data:
10 september
11 september
17-20 september
18 september
29 september
3 oktober
3-5 oktober
5 oktober
6 oktober
10 oktober
15-19 oktober

Informatieve ouderavond groep 8 start 19.00 uur
Studiemiddag. De kinderen zijn ‘s middags vrij
Verwachtingsgesprekken
Cultoer
Ophalen oud papier
Start kinderboekenweek
Schoolkamp groep 7
dag van de leraar
Wilgenblaadje
Jeugdcongres groep 7
Herfstvakantie

Nieuwe leerlingen:
groep 1-2 A Carola/Jannie: Jens van Erp en Yara Figee
groep 1-2 B Marga/Lizet: Jack van Hoof, Ize Brekelmans en Benthe van den Berg
groep 1-2 C Ingrid/Yvonne: Sofie Debets, Glenn Dolmans en Nox Kuys
groep 3 Frans/Nathalie: Sanne Disco en Ziggy Kuys
groep 3/4 Sanne: Julia Debets
groep 4 Margot: Milan Lutjeboer
groep 6 Anjelien/Bianca: Nick van Laaren
groep 7 Ruud: Alyssa de Jong en Thijs Disco

Welkom op OBS De Wilgen. Hopelijk voelen jullie je snel thuis op onze school.
Beste leerlingen en ouders,
De eerste drie weken van het schooljaar zitten er al weer op! De vakantieverhalen zijn verteld en het
schoolwerk is al in volle gang.
De verbouwing is tot nog toe voorspoedig verlopen en we hebben al veel positieve berichten over de
nieuwe vloer gehoord. Op woensdag 19 september komen ook de nieuwe meubels en in de
herfstvakantie zullen de vouwwanden opnieuw bekleed worden. Kortom, we zijn er nog niet maar
het begin is er.
Wij wensen u en de leerlingen een fijn schooljaar toe!
Team de Wilgen

Data oud papier 2018-2019
7 september
21 september
26 oktober
16 november
7 december
11 januari
8 februari
1 maart
29 maart
19 april
7 juni
5 juli
Inloopavond
Wat een fijne opkomst tijdens de inloopavond. De kinderen hebben u een mooi inkijkje kunnen
geven in wat ze de afgelopen drie weken op school geleerd hebben. In de groepen 3 is er veel
informatie gegeven over alle bijzondere aspecten van dit leerjaar. In groep 8 zal deze informatie
gegeven worden op maandag 10 september vanaf 19.00 uur.
Digiduif
Sinds een aantal jaar maken wij gebruik van Digiduif om zoveel mogelijk informatie en dergelijke bij
de ouders te krijgen. Geen brieven meer die bij kinderen in de tas blijven zitten, maar de bestanden
direct in de mailbox van ouders. Het komt echter geregeld voor dat we vragen krijgen van ouders
over zaken die we via Digiduif hebben gecommuniceerd. Dit jaar is bijvoorbeeld de schoolwijzer ook
voor het eerst op deze manier verstuurd. Het scheelt ons als school veel tijd en papier. We willen u
als ouder dan ook vragen om de berichten zorgvuldig te lezen en aan te geven of er berichten niet
goed door komen. Wij gaan er van uit dat alles wat we communiceren via deze weg ook bij ouders
aankomt en beschouwen de informatie dan dus ook als bekend. Aan ons de taak om de informatie
op de website en in de digiduif kalender zo up to date mogelijk te houden. Daar wordt hard aan
gewerkt.
Cultoer
Op dinsdag 18 september vindt de jaarlijkse cultoer plaats. Deze heeft als thema: “De gehele school
op z’n kop”. In onderstaand kunt u zien wanneer welke groepen aan de beurt zijn. Alle activiteiten
vinden plaats op het veld naast de school.

9.35 uur - 10.04 uur
groep 8
onderdeel 4
groep 8
onderdeel 5
10.10 uur - 10.39 uur
groep 1-2A onderdeel 1
Groep 1-2B onderdeel 2
Groep 1-2 C onderdeel 3
Groep 3
onderdeel 4
groep 3/4
onderdeel 5
10.45 uur - 11.14
groep 4
onderdeel 1

groep 5
groep 6
groep 6 /7
groep 7

onderdeel 2
onderdeel 3
onderdeel 4
onderdeel 5

Sjors sportief
Afgelopen woensdag hebben de kinderen een boekje
meegekregen waarin een breed aanbod van activiteiten staat.
Via Digiduif is de uitleg hierover verstuurd.

Oud meubilair
Verschillende ouders hebben aangegeven een oud leerlingensetje te willen kopen. Deze setjes
kunnen dinsdagmiddag 18 september worden opgehaald in de klas. Wanneer er nog ouders zijn die
dit niet hebben aangegeven maar wel van dit aanbod gebruik willen maken…dat kan nog. Op
dinsdagmiddag 18 september kunt u bij betaling van 5 euro een leerlingensetje ophalen in de klas
van uw kind. Alle overige setjes zullen woensdag worden opgehaald en worden verscheept naar
Afrika. Ook zijn er ouders die hebben aangegeven een grote tafel te willen, deze kunnen ook
dinsdagmiddag voor 5 euro worden opgehaald. Op is op. Reeds gereserveerde tafels houden we
apart.
ICT ontwikkelingen
Afgelopen week zijn de langverwachte IPads en laptops binnengekomen. Deze gaan de komende
periode in alle groepen worden ingezet. De Ipads vooral in de onderbouw en de laptops vooral in de
bovenbouw. De desktop computers zullen na levering van het meubilair ook weer een plekje krijgen
in het gebouw. Zo kunnen we ook zorg dragen voor een stukje ICT ontwikkeling bij de kinderen en
kunnen we de computers naast, en als aanvulling op, het bestaande lesmateriaal inzetten.
Dag van de leraar
Op 5 oktober is de dag van de leraar, een mooie dag om de leerkracht van uw zoon of dochter in het
zonnetje te zetten. We zijn benieuwd naar uw creatieve ideeën.

Symbolen van Fides
Op De Wilgen werken we met het programma van Fides. Dit programma heeft als doel te zorgen
voor een veilig klimaat in de klas zodat alle kinderen zich prettig voelen. Fides gebruikt symbolen om
gedrag inzichtelijk te maken voor kinderen. Elke maand wordt een van de symbolen van Fides
uitgelegd in het Wilgenblaadje.
De ballon
Met de ballon proberen we het begrip zelfvertrouwen inzichtelijk te maken voor de kinderen. De
ballon staat symbool voor het gevoel van zelfvertrouwen dat bij iedereen van binnen zit. Er zijn 3
soorten ballonnen.

Ballon 0

Ballon 1

Ballon 10 (= ballon 0)

Ballon 1 is de fijnste. Je zit dan lekker in je vel en je hebt veel zelfvertrouwen. Als er eens iets
vervelends gebeurt, kan je dat relativeren en er goed mee omgaan. Bij ballon 0 is je zelfvertrouwen
weg. Je voelt je onzeker en erg kwetsbaar. Vaak gedraag je je dan stil en teruggetrokken. Als je ballon
op 10 staat dan gedraag je je heel erg stoer. Je roept het hardst, bent nadrukkelijk aanwezig en
probeert anderen te overbluffen. Maar de oorzaak van dit gedrag is hetzelfde als bij ballon 0. Je
zelfvertrouwen is weg. Dus ballon 0 en ballon 10 zijn precies hetzelfde. Alleen ziet het er aan de
buitenkant totaal anders uit. De stap van ballon 0 naar 1 is vaak best snel te maken. Een beetje lucht,
oftewel zelfvertrouwen erbij, en je bent er. Met extra aandacht lukt kinderen dit vaak vrij snel. De
stap van 10 naar 1 is een veel grotere. Daarom duurt het vaak veel langer voordat het kinderen lukt
om dit te doen.
YABBA-DISCO YABBA-DISCO YABBA-DISCO YABBA-DISCO Kinderen van groep 3 t/m 8
Let goed op! Vrijdagavond 14 september is er weer Yabba disco! Het thema is ‘back to the camping’
Trek je prettigst zittende camping outfit aan! (denk aan een joggingpak enzo ) Bij mooi weer wordt
de yabba op de speelplaats van de Lambertusschool te Haarsteeg gehouden.
De Yabba disco is van 18.45 uur tot 20.30 uur.
Entree: €1,50 met pasje*. Chips, diverse snoep en frisdrank kosten € 0,60 (Aan een bedrag € 2,50 tot
€ 5,- heeft uw kind méér dan voldoende tijdens deze disco.) *Als uw kind nog géén pasje heeft, kunt
u een inschrijfformulier invullen. Deze zijn verkrijgbaar bij de entree van de Yabba disco. Dit is het
tijdelijk toegangsbewijs van uw kind voor deze avond. Het pasje ligt de eerstvolgende Yabba disco
klaar bij de entree.
Tot vrijdag 14 september bij het buurthuis “De Haarstek” in Haarsteeg. Meld u aan op onze facebook
groep ‘Yabba disco Vlijmen / Haarsteeg’ Indien u niet wilt dat er foto’s van uw kind op deze pagina
komen te staan, kunt u dit bij de eerst volgende Yabba schriftelijk aangeven.

Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!
Het zal u niet ontgaan zijn, maar Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met uw school
afspraken gemaakt voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en hun
ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt Stichting All 4 Africa ‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met daarin
plastic zakken waarin de kleding en schoenen gedeponeerd kan worden. Deze enveloppen worden
zoals u inmiddels gewend bent, ruim een week voor de daadwerkelijke ophaaldag door de leraren en
leraressen in de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4
Africa verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de door ons verstrekte
enveloppen met daarin plastic zakken vindt u bovendien de uiterlijke inleverdatum.
*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben gebruikt, heeft plaatsgemaakt voor een
envelop met daarin een plastic kledingzak ***
In de week van 19 september as zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met
daarin een plastic kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag t/m donderdag 04 oktober 09.00 uur
as. mee naar school gebracht worden. Graag in de aula neerzetten.

Leerlingenraad 2017-2018
De leerlingenraad heeft er afgelopen schooljaar voor gezorgd dat we op school in de groepen altijd
een doosje met zakdoekjes hebben staan.
En heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de mooie inrichting van de school. De kleur groen en
grijstinten goedgekeurd. En de kleur van de vloer.
Maar ook de nieuwe leerlingensetjes mee helpen uitkiezen en er een paar mogen testen.
Ook de leuke bankstellen in de hallen en de huisjes en de nieuwe kleur op de wanden die nog gaan
komen zijn door de leerlingenraad goedgekeurd of uitgekozen.
Zij wilden heel graag planten in de hallen. Ze hadden gelijk, de bomen en de plantjes geven een hele
mooie sfeer in het geheel.
Het idee om buiten het houten bankje rondom de boom in regenboogkleuren te verven moet nog
gerealiseerd worden. Er zijn al heel wat kleuren binnen maar nog niet allemaal. Ook de grote wens
om laptops en/of tablets in de klassen te gaan gebruiken is vervuld.
Super gedaan afgelopen jaar!

De leerlingenraad van een jaar eerder 2016-2017 heeft eindelijk net na de meivakantie trots het
zebrapad kunnen fotograferen.

Zo zijn er best veel dingen die de leerlingenraad aanpakt. We willen op de Wilgen niet meer zonder.
De leerlingen van de school hebben de mogelijkheid om ideeën aan te dragen.
De nieuwe raad van 2018-2019 wordt binnenkort gekozen, de kinderen uit groep 5 t/m 8 die willen
deelnemen worden komende week bekend. Uit elke groep komt een vertegenwoordiger die dan ook
een groep van de onderbouw erbij neemt. Zij ‘luisteren’ goed naar wat de leerlingen graag willen
veranderen of toevoegen op de Wilgen. Zijn er leuke suggesties dan kan de leerlingenraad van dit
schooljaar hier misschien mee aan de slag!

Naast ons eigen Wilgennieuws is er natuurlijk ook Maravilla nieuws. Projecten en ontwikkelingen die
we als kindcentrum uitvoeren en aanpakken.

MARAVILLA

WEETJES

Voorleesproject van start !
Op Vrijdag 31 Augustus 2018 is het project: ' heel Maravilla leest' op locatie De Vijfhoeven van start gegaan. Het
project, met als doel het bevorderen van leesplezier en het vergroten van de woordenschat, is op ludieke wijze
geopend. De tijger in het prentenboek: ssst...de tijger slaapt, speelde de hoofdrol. Ouders hebben een workshop
gevolgd hoe je interactief met je kind een prentenboek kan lezen. Voor de kinderen was er een interactief
voorleesverhaal! Uiteraard over de tijger! Alle kinderen en ouders van KC Maravilla mogen tijdens dit project gratis
leestassen lenen. In deze tassen zit een prentenboek en allerlei voorwerpen die je kunt gebruiken bij het interactief
voorlezen. In de tas vinden de ouders ook een overzicht van handige tips. De tweede ronde van dit project wordt
op locatie de Wilgen gegeven. Dit zal in februari plaatvinden. Bij succes zal KC Maravilla dit project jaarlijks
herhalen.
BSO uitbreiding
Zowel op locatie de Vijfhoeven als op locatie de Wilgen zal de BSO van Mikz een nieuwe ruimte betrekken. Er wordt
achter de schermen al hard gewerkt om deze ruimtes te pimpen voor de kidsl Nog even geduld dus..
Stuurteam Kindcentrum
Het stuurteam, de managers, van KC Maravilla hebben afgelopen ook niet stil gezeten. Gezamenlijk zijn er ambities
geformuleerd en vertaald in een vierjarenplan. Bent u benieuwd? Maak een afspraak met een van ons en wij zullen
je de plannen presenteren.

***

