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De maand september heeft in het licht gestaan van de kennismakingsgesprekken. Ook dit 
jaar waren er veel positieve berichten. De gesprekken blijken altijd weer heel waardevol te 
zijn. Fijn dat iedereen aanwezig kon zijn  
 
Er is de laatste maanden hard gewerkt aan de nieuwe website van De Wilgenhoek. Deze is 
inmiddels on line. De website zal vooral voor nieuwe ouders zijn die uitgebreidere informatie 
willen lezen over de school. De site is overzichtelijker en heeft een eigentijdse uitstraling.  
 
Voor de ouders van De Wilgenhoek is de app Social Schools inmiddels on line gegaan. Dit 
is een afgeschermde omgeving voor nieuws, foto’s en agenda. In de toekomst kunnen de 
ouders ook afspraken maken voor gesprekken en kunnen de kinderen via de app afwezig 
gemeld worden. Er zijn al behoorlijk veel ouders die hun account geactiveerd hebben.  
Ik nodig graag alle ouders die nog geen account hebben aangemaakt, dit z.s.m. te 
doen. Alleen dan kan het systeem optimaal werken.  
  
 Voorafgaand aan de ouderavond heeft het team een studiemiddag gehad rond de nieuwe 
methode KiVa.  Deze veel gebruikte methode over de sociale vaardigheden van de 
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leerlingen is besproken en de eerste ervaringen zijn met elkaar gedeeld. De ouders zijn op 
de ouderavond uitgebreid geïnformeerd en de methode is enthousiast ontvangen.     
  
Op cultureel gebied zijn de leerkrachten in de septembermaand hard bezig geweest met 
diverse schilders, het Annie M.G. Schmidt project (dit was een groot succes) en 
muzieklessen van Helicon. De kinderen hebben over diverse facetten van de kunst iets 
meegekregen. Het waren heel waardevolle lessen.  
 
De formatie heeft dit jaar wel wat voeten in de aarde gehad. Na het vertrek van meester Erik 
zijn we naarstig op zoek gegaan naar een leerkracht voor groep 6. Een reguliere leerkracht 
was niet te vinden en daarom waren wij enorm blij met juffrouw Essia van het uitzendbureau. 
De juf heeft het prima opgepakt en het team en de leerlingen zijn heel blij met haar. Toch is 
de zoektocht doorgegaan en hebben wij een gesprek gehad met Marije van Hagen, moeder 
van Josefine en Eveline. Marije heeft aangegeven heel graag op De Wilgenhoek te willen 
werken. Zij heeft een lange ervaring in het onderwijs en heeft de laatste jaren op de Piloot 
(een school voor speciaal onderwijs) lesgegeven. Zij zal per 1 november full time in groep 6 
aan de slag gaan. Dank aan juffrouw Essia die de groep prima begeleid heeft en juf Eva die 
de vrijdagen in groep 6 les heeft gegeven. 
Wij wensen juffrouw Marije heel veel succes!  
Vorige maand heeft juffrouw Esther aangegeven dat haar werk op De Wilgenhoek niet 
meer te combineren is met haar andere werkzaamheden en haar gezin. Zij zal per 1 
november niet meer werkzaam zijn op onze school. Dit was uiteraard een behoorlijke schok. 
Voor de vrijgekomen plaatst hebben wij inmiddels een vacature gezet op de site van de 
Laurentiusstichting. Wij hopen u snel te kunnen melden dat we een geschikte kandidaat 
gevonden hebben.    
 
 
Bert van der Tol 
 
 

 
 

 
Oktober 
 
04 Vaccinatie dag 9 jarigen 
04 Bezoek kerk (onderbouw rondleiding Pastoor / midden- en bovenbouw speurtocht 

a.d.h.v. foto’s) 
05 Weeksluiting B-4-6-8 
05 Wasbeurt groepen B en 6 
11 13.15 uur muziekles groep 5/6 (Mark Tempelaars 
12 Wasbeurten groepen 3 en 7 
14 Leonie Warnders (overblijfhulp) jarig 
15 Juf Sonja 25 jarig jubileum! 
16 19.45 uur MR vergadering 
19 Wasbeurt groepen 4 en 8 
22        t/m 28 Herfstvakantie 
28 Wintertijd gaat in: de klok een uur terug 
29 Juffrouw Britta Hoogendoorn jarig 
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 3 

 
 
 
 
 

Stagiares 
Afgelopen maandag zijn 3 stagiaires gestart op De Wilgenhoek: 
Larissa Kouwenhoven in groep 4  
Manon vd Salm in groep 3  
Jolien Smit in groep B 
Eerder dit jaar zijn Bob Westerman en Sharon Grippeling gestart als stagiaire 
onderwijsassistent in groep 5 en groep 8.  
 
Wij wensen alle studenten een fijne en leerzame tijd toe.  
 
 

Schoolmaatschappelijk Werk 
Enver, organisatie voor jeugdhulp, heeft eind juni het schoolmaatschappelijk werk op 
verzoek van ExtraPlus overgenomen. Voor onze school betekende dit een kennismaking met 
Femke Remerij, de nieuwe schoolmaatschappelijk werkster. Maar helaas heeft zij zich op het 
laatste moment teruggetrokken.   
Dit betekent dat Enver opnieuw actief aan het werven is gegaan en zo snel als mogelijk met 
een nieuwe ervaren schoolmaatschappelijk werker bij ons zal komen om kennis te maken en 
werkafspraken te maken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderen die in de maand oktober jarig zijn, wensen wij een heel gezellige dag toe. 
 
01 Safwaan Bouwmansour  groep B  
03 Jiska Lexmond   groep 8  
03 Tim Lexmond    groep 8 
04 Eska Pico    groep 4 
06 Elise van der Burg   groep 5 
10 Loek Ammerlaan   groep 5 
10 Youri Bolleboom   groep 7 
12 Mare Plazier    groep A 
15 Hugo Muiser    groep A 
15 Nick Termorshuizen   groep 7 
20 Atakilti Tsegezeab Kidane  groep 4 
22 Aimy van der Burg   groep 5 
31 Jade-Lynn van der Hor  groep A 
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Wij mochten de volgende nieuwe leerlingen 
in augustus en september welkom heten: 
 
Nina Kiesewetter, Sam Rombouts, Mike 
Wijnvoord en Thom Heydemann in groep A 
Sam Stoppelenburg, Kelsey Pijpers en 
Chelsey Deelen  in groep B 
Romeo Adjodhia in groep 5 
 

Wij wensen jullie heel veel plezier op De 
Wilgenhoek. 
 
 
 
 

 

 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Wilt uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, 
dansen) deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen!  
 
Wat betaalt dit fonds? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en 
eventuele kleding en/of attributen die nodig zijn.  
 

Hoe vraag je aan? 
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden door intermediairs. 
Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en 
verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), 
jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk 
werker.  
Op onze school is juffrouw Marijke Overdevest intermediair. Zij kan voor uw zoon/dochter de 

aanvraag indienen.   

 

Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een overzicht met  
intermediairs. 
 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland
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Met de hele groep gratis naar speeltuin 
de Kievit, inclusief bewegings/fitnessles 
Gezondheidscentrum Parkzoom en Lionsclub Bergschenhoek vinden een gezonde lifestyle 
heel belangrijk en omdat bewegen gezond is willen we er graag gezamenlijk extra aandacht 
aan geven. 
Dit jaar organiseren wij de ‘Parkzoom-Lionsloop’ op zondag 7 oktober 2018. Kinderen in de 
basisschoolleeftijd kunnen meedoen aan de “Kidsrun”, in twee leeftijdscategorieën (4 t/m 7 
jaar en 8 t/m 12 jaar), het parcours is ongeveer 1,7 km. 
De opbrengst gaat dit jaar naar Speeltuin ‘de Kievit’ te Berkel en Rodenrijs. Met de 
opbrengst van deze actie wil de Kievit -die dit jaar de 65e verjaardag viert- diverse 
speeltoestellen vervangen en de toegankelijkheid voor gehandicapte kinderen verbeteren. 
De groep met (relatief) de hoogste deelname aan de Kidsrun, mag met de hele groep 
een ochtend/middag gratis spelen in de Kievit, inclusief een sportieve 
bewegings/fitnessles 
De kinderen hebben een leuke sportieve ochtend en steunen door middel van hun deelname 
aan de Kidsrun het goede doel ! 
 
De start zal zijn bij zwembad de ‘Windas’, starttijd Kidsrun: 10.15 uur (4 t/m 7 jaar, 8 t/m 12 
jaar).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie Parkzoom-Lionsloop 
parkzoomlionsloop@gcparkzoom.nl 
http://www.gcparkzoom.nl/parkzoomloop 

 

Klassewerk – zij-instromers 

Onderwijs iets voor jou? Kom langs op 14 november en verken de mogelijkheden 
 
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de 
mogelijkheden?  
Wij helpen je graag verder. Tijdens de informatieavond op woensdag 14 november 2018 
maak je kennis met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor jou zijn. 
Je bent van harte welkom op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag. 
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De avond begint om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee) en is om 21.30 uur 
afgelopen. 
Je kunt tot 22.30 uur napraten met directeuren, personeelsadviseurs en opleiders van de 
pabo’s. 
Meer informatie vind je op www.klassewerkdenhaag.nl 
 
Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan via dit formulier. 
 
Graag tot ziens! 
Klassewerk 

 

Kinderyoga 

Beste ouders. 
De kinderen zijn weer op school begonnen en de naschoolse activiteiten zijn of worden weer 
opgestart, zo ook de kinderyogalessen. 
Over Yoga en Mindfulness wordt veel geschreven en het wordt steeds meer beoefend door 
volwassenen. Ze voelen dat het helpt! 
Maar wat is kinderyoga? 
Via school, televisie, games en sociale media hebben kinderen allerlei prikkels om zich heen. 
Een uurtje kinderyoga per week kan kinderen helpen/leren om prikkels beter te verwerken en 
tot rust te komen. 
Yoga voor kinderen is anders van opzet dan yoga 
voor volwassenen. De kinder-yoga-lessen hebben 
steeds een ander thema, zijn speelser en afgestemd 
op de belevingswereld van kinderen. Kinderen leren 
tijdens de les op een fijne en ontspannen manier 
zich bewust te worden van hun eigen lichaam, hun 
emoties en hun omgeving. Ook is er veel aandacht 
voor elkaar. Bij kinderyoga gaat het niet om de 
prestatie en het resultaat. In de les kunnen de 
kinderen helemaal zichzelf zijn en zijn we blij met 
ieders inbreng. 
In de lessen wordt er naast de yogahoudingen 
aandacht besteed aan spel, muziek, fantasie, dans, 
kindermassage, concentratie-, adem-, zintuig- en 
ontspanningsspelletjes en creatieve opdrachten. 
Bij kinderyoga staat plezier voorop!                                                                                   
Starten met de les kan op ieder moment.  
De lessen worden gegeven door Wilma Abbink, 
kinderyogadocent, maar ook leerkracht op een basisschool, op donderdagmiddag in de 
speelzaal van de Johannesschool in de wijk Koningshof in Pijnacker.  
KOM VOOR EEN GRATIS PROEFLES.  
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.tarayoga.nl of een berichtje sturen 
naar wilma@tarayoga.nl                                                                                                                                  
Met hartelijke groeten van Wilma Abbink. 
 

 
 
 
 
 

https://www.klassewerkdenhaag.nl/2018/09/21/woensdag-14-11-informatieavond-voor-zijinstromers/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf251PkiXSZjhb_JjCF0Tmy_aG-TXAcSQfSpOanV56gycrkLQ/viewform
http://www.tarayoga.nl/
mailto:wilma@tarayoga.nl
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IJshockey 

IJshockey bij de Zoetermeer Panters en iedereen mag een training gratis meedoen! 
Bij de Zoetermeer Panters kun je de leukste, spannendste en snelste teamsport ter wereld 
beoefenen; IJshockey! 
Wil je dit zelf eens uitproberen? Dat kan!  
Geef je snel op voor een gratis proefles bij de Zoetermeer panters via een mailtje naar 
ijshockeyschool@panters.net 
Waar moet je zijn: Van der Hagenstraat 20, 2722NT Zoetermeer.  
 
Trainingstijden en meer informatie staat op de website 
www.panters.net 
 

 
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE WWW.WILGENHOEK.NL . 

KLIK OP EEN GROEP EN U KRIJGT NOG MEER INFORMATIE. 
OOK KUNT U NATUURLIJK DE FOTO’S BEKIJKEN VAN ALLE GEBEURTENISSEN. 

VEEL KIJK-  EN LEESPLEZIER 
 

mailto:ijshockeyschool@panters.net
www.panters.net
http://www.wilgenhoek.nl/
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