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De maand november is gestart met een studiedag. Hier kwamen diverse onderwerpen aan 
de orde: KiVa over de steungroep aanpak en de monitor, de beleidsplannen van de 
stuurgroepen en een interessante workshop muziek. We hebben weer heel wat ideeën 
opgedaan. 
 
Op 7 november zijn verschillende collega’s naar de inspiratiemiddag van de Cultuurtrein 
geweest. Ook hier passeerden heel wat bruikbare onderwerpen. 
 
Op 20 november is de informatie avond geweest voor groep 7 en 8 voor het Voortgezet 
Onderwijs. Dit was een interessante en gezellige avond.  
   
Op 23 november zijn de groepen 7 en 8 naar het Silverdome in Zoetermeer geweest om te 
“schaatsen voor water”. Het bedrag van €1250,00, wat de kinderen bij elkaar geschaatst 
hebben, gaat naar een project in Ethiopië. De kinderen, ouders en begeleiders heel erg 
bedankt. 
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Twee collega’s hebben afgelopen maand de cursus gevolgd “Met Sprongen Vooruit” t.a.v. 
het rekenonderwijs. En twee collega’s hebben de cursus “Kijk” gevolgd, een 
observatiesysteem voor de kleuters.  
Twee leerkrachten zijn afgelopen maand langdurig ziek. Gelukkig zijn zij vervangen, zodat 
het programma in de klas gewoon door kon gaan. Dank aan juf Mardou, juf Eva, juf Hélène 
en juf Ivanka. Meester Rob staat voorlopig nog in groep 8 en juf Kim in groep 7.  

 
Momenteel zitten wij helemaal in de Sinterklaassfeer 
terwijl de Kerst ook in voorbereiding is. Het zijn gezellige 
en spannende dagen met zingen, schoen zetten, 
Rommelpieten en speculaas bakken. Vijf december is de 
grote dag! Op 6 december mogen de kinderen een uurtje 
later beginnen (9.30 uur).  
 
Voor de donkere 
wintermaanden is de 
hele buitenkant van de 

school versierd met lichtjes. 
Het ziet er sprookjesachtig uit. Dank aan alle mannen die 
voor deze gezellige aankleding gezorgd hebben. Zolang het 
’s ochtends donker is, zullen de lichtjes blijven branden. 
 
Aangezien de meeste berichten tegenwoordig te lezen zijn op Social Schools en de website, 
zal dit voorlopig de laatste Nieuwspaperclip zijn. Ik dank alle lezers die de afgelopen jaren 
de Nieuwspaperclip met interesse gevolgd hebben.    
 
Ik wens iedereen namens het team heel fijne feestdagen.  
 
Bert van der Tol 
 
    
 
 
 

 
December 
 
05    Sinterklaasfeest 
06 9.30 uur Start schooldag 
07 Wasbeurt groepen B en 6 
11 Voortgangsgesprekken 
13 Voortgangsgesprekken  
14 Wasbeurt groepen 3 en 7 
17 Juffrouw Angelique Oudenes jarig 
20 Continurooster tot 14.00 uur 
20 Kerstdiner; 18.00 – 19.15 uur 
21 Kerstvakantie vanaf 12.00 uur 
21 Wasbeurt groepen 4 en 8 
21 december 2018 t/m 6 januari 2019  Kerstvakantie 
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Alle kinderen die in de maand december jarig zijn, wensen wij een heel gezellige dag toe. 
 
04 Evelien Brands  groep A 
04 Cassidy van Westreenen groep 5 
05 Lizzy Troost   groep 4 
13 Noud Groenewegen  groep A 
13 Charlotte Verheul  groep 4 
16 Guus Langelaan  groep B 
17 Cheyenne Bergenhenegouwen groep 4 
 22 Beau van der Burg  groep 8 
23 Gwen van der Burg  groep 5 
29 Kaley Saarloos  groep 8 
31 Tijn Plazier   groep 5 
 

 

 

 

Wij mochten de volgende nieuwe leerling in 
november welkom heten: 
 
Kychairo Kasimbeg (groep B) 
 

Wij wensen je heel veel plezier op De 
Wilgenhoek. 
 
 
 
 

Schaatsen voor water 
GROEP 7 & 8 van Basisschool de Wilgenhoek halen € 1281,-  op voor kinderen in Ethiopië!  
 
Plan Nederland heeft de actie ‘Schaatsen voor Water’ opgezet. Begin november hebben de kinderen 
van groep 7 en 8 van de Wilgenhoek een gastles gekregen over veilig drinkwater en hygiëne in 
Ethiopië.  
Zo werd er verteld dat in Ethiopië meisjes elke dag uren moeten lopen 
om water uit een bron ver van hun huis te halen. Ze missen hierdoor 
veel tijd op school. En het water dat ze hebben is vaak vervuild. Veel 
kinderen worden daar ziek van en kunnen daardoor ook niet naar 
school.  
Plan Nederland wil met de opbrengst van deze actie op 6 
basisscholen zorgen voor waterpompen en watertanks. Voor 
schoolmeisjes worden aparte toiletblokken gebouwd en worden er 
cursussen gegeven over hygiëne.  
Na deze gastles waren de kinderen gemotiveerd om zich te laten 
sponsoren. 
Op vrijdag 23 november was het dan ook zo ver om daadwerkelijk de schaatsen aan te trekken en 
een zo groot mogelijke afstand af te leggen. De kinderen hadden als doel om de 8 km te halen, dit is 
de afstand die gemiddeld moet worden afgelegd om in Ethiopië water te halen. De kinderen hebben 
ontzettend hun best gedaan en met deze actie hebben de kinderen van de Wilgenhoek totaal 1281,- 
euro opgehaald!  
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Het Lansingerlands Initiatief 

Goed idee? Doe er iets mee! 

Heb jij een goed idee om jouw straat, wijk of de 
hele gemeente nog mooier, socialer, duurzamer 
of groener te maken? Een idee waar meer 
Lansingerlanders blij van worden? Of misschien 
heeft jouw kind een goed idee? Doe dan mee 
aan het Lansingerlands Initiatief en win een 
bijdrage om dit initiatief mogelijk te maken!  

De gemeente Lansingerland stelt voor één of meerdere initiatieven een 
aanmoedigingsbedrag beschikbaar. Dit bedrag is maximaal 50% van de totale kosten van 
een initiatief. Er is in totaal 60.000,- te verdelen.  
Wat doe je met dit idee? 
 
Maak eerst het idee aan de gemeente bekend en vul het interesseformulier in via 
www.lansingerland.nl/initiatief. Daarna neemt de gemeente persoonlijk contact met je op 
voor een korte kennismaking en uitleg over de procedure.    

Informatiebijeenkomst 

Donderdag 13 december is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Je bent om 
19.30 uur van harte welkom. Tijdens deze avond hoor je welke vervolgstappen je moet 
zetten om tot een kansrijk plan te komen. 

De inwoner bepaalt! 

In de Verkiezing van het Lansingerlands Initiatief kunnen inwoners stemmen op hun favoriete 
initiatief. Uiteindelijk bepaalt de inwoner wie er met zijn of haar initiatief aan de slag kan 
gaan.  

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie op www.lansingerland.nl/initiatief. Hier kun je ook de animatiefilm 
bekijken over hoe het Lansingerlands Initiatief werkt.  
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Rokkeveense Dekkerloop 
20-01-2019 

1.5KM FLEXWORX! KIDS RUN & SCHOLENCOMPETITIE 
Doe jij mee met de 1.5km FlexWorx! Kids Run? 
Loop met minimaal 25 kinderen van jouw school mee met de 
Scholencompetitie en maak kans op de stoere wisselbeker! 
10:00u zijn jullie welkom! 
10:30u warming-up FlexWorx! Kids Run verzorgd door F4F Zoetermeer. 
11:00u start 1.5km FlexWorx! Kids Run. 
11:30u kunnen jullie gratis tafeltennissen o.b.v. Taverzo. 
11:35u prijsuitreiking FlexWorx! Kids Run & Scholencompetitie. 
De start en finish is op het terrein van 
Dekker Zoetermeer 
Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer. 
 
Inschrijven via de website www.rokkeveensedekkerloop.nl  

I

 
6,50 | Schrijf je in via 
 

 
 

De mand met gevonden voorwerpen zit weer tot de rand toe vol. Bent u iets kwijt,  
kom eens kijken.  
 

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. 

http://www.rokkeveensedekkerloop.nl/
http://www.wilgenhoek.nl/

