
WILGENTAALTJE 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een zomervakantie voor velen in eigen land startte we het schooljaar 2020-2021 met goede 

moed. Echter voor en in de herfstvakantie raakte een grote groep leerkrachten en assistenten 

besmet met Corona. Dit maakte dat we de week na de herfstvakantie de school nog een week 

gesloten moesten houden. 

Tot onze spijt ging Nederland in december weer in een lockdown. Noodgedwongen besloten we 

over te gaan naar een een 4 daagse fysieke schoolweek met 1 dag thuiswerken om zo in ieder 

geval alle leerlingen 4-dagen fysiek onderwijs te kunnen garanderen.

Vanaf 1 juni zijn we weer 5 dagen fysiek onderwijs gaan  bieden en dat hebben we geweten…. 

Niet alle leerlingen konden deze omschakeling maken, het opvangen van klassen van zieke- of 

leerkrachten die moesten testen was lastig en heeft wat gevraagd van de flexibiliteit, loyaliteit 

en veerkracht van ouders en het team van de Wilgen. Zonder uw hulp, begrip en flexibiliteit 

hadden wij dit niet gekund en daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Wij realiseren ons maar weer 

al te goed dat wij dit niet alleen kunnen maar uw hulp hierbij hard nodig hebben. Het motto 

van Yulius ‘Samen sterk!’ is dan ook zeer toepasselijk. 

De zomervakantie staat voor de deur en ook deze zal niet zonder aanpassingen zijn. 

Desondanks wensen wij u een fijne vakantie toe en zien de 

leerlingen op maandag 30 augustus graag weer op school. 

Vriendelijke groeten,

Team De Wilgen



Zwemonderwijs
We leven in een waterrijk land, in elke woonwijk is wel een sloot of vijver te vinden. Op de 
Wilgen vinden wij het heel belangrijk dat alle kinderen watervrij zijn en zichzelf kunnen 
redden als zij te water komen. Ruim 40% van de leerlingen op de Wilgen is (nog) niet in het 
bezit van een zwemdiploma. Daarom zijn wij blij dat wij zwemlessen voor leerlingen 
zonder diploma kunnen faciliteren. De zwemjuf Phyllis heeft een gedicht geschreven om het 
gevoel van de kinderen weer te geven. 

Wat fijn

Al zo vaak geprobeerd,
en net zo vaak gestagneerd.
Zwemmen lijkt zo fijn,
maar doet ook vaak van binnen pijn.
Waarom…?vraag ik me af.
deed ik niet wat de zwemjuf me opgaf?
Weer moet ik zitten op de rand,
hoe komt het toch dat ik weer hier beland?
Ik mag het nog één keer proberen,
met de afspraak dat ik me moet concentreren!
Na de les moet mama toch even komen,
ik heb zo m'n best gedaan, zal ze me nu belonen?
Hoe komt het toch, ik snap er niks van,
mijn moeder moet praten als brugman.
Mama vertelt mij, je hebt het goed gedaan,
toch is het zwemmen even van de baan.
Waarom…? vraag ik huilend,
mijn hoofd in mijn armen verschuilend.
Mijn hart doet weer pijn,
waarom moet ik zo anders zijn.
Is er dan niemand die mij begrijpen kan,
ik pas gewoon niet in het lesplan.
Maar wat fijn dat ik nu op een school zit waar iedereen mij begrijpt,
en af en toe een oogje dichtknijpt.
Als het even lastig is,
of als ik me een keer vergis.
Dat ik de ene les goed kan luisteren en mee kan doen,
en de andere les veel dingen moet overdoen.

Wat is het fijn,
dat ik hier mezelf kan zijn.

Phyllis Boender, 2021
Hele fijne vakantie met veel waterpret. 
Tot volgend schooljaar.



 Schoolverlaters
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Voor mijn toppertjes van groep 8
Naar de ǵrote’school, daar gaan jullie dan.
Je tas te zwaar, jij te licht.
Nieuwe deuren gaan open, oude gaan dicht.

Wat heb ik van jullie genoten, echt waar.
Als het mocht dan hield ik jullie nog een jaar!
Maar lieve schatten, ga groeien en af en toe (niet te ruw) stoeien 
;-)

Wie jij was, in de school of in mijn klas
Wat je kreeg en zelf hebt gegeven, 
dat is een mooie herinnering voor de rest van ons leven. 

Ik zal nog even zwaaien tot aan het hek,
Je veel geluk en succes wensen en denken…

Afscheid nemen blijft toch gek!

Groetjes van juf Liset

Frietwagen
De schoolverlaters hadden voor 
alle leerlingen van de Wilgen 
als afscheidscadeautje een 
frietje met snack 



Schoolreisje

Ondanks de huidige corona maatregelen is er op de Wilgen toch zowaar een pretpark 
gemaakt voor een dag. De kinderen hebben al hun energie eruit kunnen springen op de 
luchtkussen en stormbaan. Ook zijn ze wedstrijden met elkaar aangegaan tijdens het 
touwtrekken. Ze moesten hun zenuwen onder bedwang houden tijdens het zenuw spiraalspel. 
De kinderen hebben kunnen racen in de botsauto's op een racebaan. En tot slot hebben zij 
zich moeten concentreren tijdens het stokvangen. Al met al was het een hele leuke en 
gezellige dag en is het gelukt om er met elkaar een echte schoolreis van te maken. En net als 
op een echte schoolreis mochten ook de lekkernijen niet ontbreken en zijn er hotdogs, zakjes 
popcorn en ijsjes uitgedeeld.   
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Groep 1/2
Schildpadden

Juf Nika
Juf Gerda/ juf Dominique 

Groep 3
Zebra’s

Juf Leny
juf Marlieke /juf Kim

Groep 4
Leeuwen

Juf Liset
juf Elly 

Groep 5
Flamingo’s

Juf Kimberly
juf Dominique / juf Christine

Groep 6
Giraffen

Juf Mylene
juf Dominique, meester Jaap

Groep 6/7
Pinguins

Juf Lucelda
Juf Elly / juf Gerda

Groep 7a
Cheetah’s

Juf Kim
Meester Poupon

Groep 7b
Jaguars

Juf Ilonca
Meester Gerrit

Groep 8
Tijgers

Meester Jeroen
Meester Gerrit

VPO onderbouw
Koala’s

Juf Samantha 
Juf Nikita / juf Aliye

VPO middenbouw
Panda’s

Vacature
Juf Aliye / juf Nikita

VPO bovenbouw
Panters

Juf Jolien
Meester Poupon

Residentiële groep
Vlinders

Juf Priscilla/Marissa / juf Hellen/Ria
Juf Christine / juf Kautar
sociotherapeut juf Melanie, juf Wendy

Groepsindeling
Hieronder kunt u de groepsindeling lezen en indeling van de leerkrachten en onderwijsassistenten. 
Alle kinderen hebben dinsdag 6 juli al kennis kunnen maken met de leerkrachten en klasgenoten. 

Schooltijden (gewijzigd)
Aankomend schooljaar is de aanvangstijd gewijzigd. We starten om 08.30 uur in plaats van 
08.45 uur. Dit houdt in dat de schooldeur om 08.15 uur open gaat.  
Vergeet u ook niet het taxivervoer voor uw zoon/dochter op tijd aan te vragen voor het 
nieuwe schooljaar!



            Wilt u ons helpen? Voor materialen en hygiëne zorgen wij.
            Meld u dan aan bij: cblommensteijn@yuliusonderwijs.nl
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Imker in de klas
De Olifanten (gr.1/2) hadden een aantal weken over kriebelbeestjes en dan vooral insecten 
gewerkt.
Het begon met het boek van Rupsje Nooitgenoeg.
In de klas kwamen ook rupsen die zich gingen verpoppen en mooie vlinders werden.
Verder hadden we in de klas larven van de rozenkever, wandelende takken, sprinkhanen en 
krekels, die laatsten lieten zich vaak horen.
We sloten het thema af met bijen; hoe leven bijen, wat doen bijen? Maar vooral ook, waarom 
zijn ze belangrijk?
Eén van de kinderen kwam tot de conclusie dat bijen dus superhelden zijn, die diertjes 
helpen ons zodat de planten vruchten geven en ze maken honing.
Toen imker Henk op school kwam, die echte bijen mee had genomen, waren die superhelden 
voor sommige kinderen toch wel een beetje eng.
Uiteindelijk hebben alle kinderen gekeken naar de bijen die, achter glas, aan het werk waren 
bij hun honingraat.
Henk liet zien hoe hij honing uit de bijenkast haalt, hij had zijn pak meegenomen, het 
rookapparaat en een lege raat die heerlijk naar honing rook.
Ook kregen alle kinderen nog een pot honing, heerlijk hoor.



Vakantierooster en studiedagen
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Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021

Kerstvakantie 27-12-2021 06-01-2022

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 04-03-2022

Goede vrijdag 15-04-2022 -

Tweede paasdag 18-04-2022 -

Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022

Hemelvaartsdag 26-05-2022

Tweede Pinksterdag 06-06-2022

Zomervakantie 11-07-2022 19-08-2022

Bijzondere dagen 30-08-2021
03-12-2021 
06-8 t/m 16-08-2021
27-9  t/m 01-10 2021
05-10-2021
06 t/m 15-10- 2021
23-12-2021
26-01 t/m 04-02 
02/2  t/m 04-02-2022
08-02-2022
14-04-2022
22-04-2022
25-05-2022
16-06-2022
30-06-2022

Eerste schooldag
Sinterklaasviering (leerlingen 12.00 uur uit)
Weken van de kennismakingsgesprekken
Week tegen pesten
Dag van de leerkracht
Kinderboekenweek
Kerstviering (leerling 12.00 uur uit)
Nationale voorleesdagen
Kids-4-Kika 
OPP-avond Evaluatie 1
Paasviering
Koningsspelen
Sportdag
Schoolreisje
OPP avond Evaluatie 2

Studiedagen 20-09-2021
25-10-2021 Yulius brede studiedag
24-12-2021
25-01-2022
19-04-2022 
27-05-2022
10-06-2022
08-07-2022 Calamiteitendag / inhaaldag



Wat te doen in de zomervakantie?
 Binnenspelen:

● Koekjes bakken
● Oud-Hollandse Spelletjesmiddag; spijkerpoepen, blikgooien, koekhappen etc.
● Kijkdoos knutselen
● Kiezelstenen beschilderen en versieren

Buitenspelen:
● Waterballonnen gevecht
● Picknicken
● Bouw je eigen tent en blijf er een nachtje in slapen
● Balspelletjes; trefbal met fles water, stoepranden, blokjes voetbal

Kijk ook eens op de volgende websites:
● Adventure City indoor klimhal https://www.adventurecityrotterdam.nl/
● https://www.dagjeweg.nl/zomervakantie
● http://www.ontdekhoek.nl/rotterdam/
● https://www.kidsproof.nl/Rotterdam
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                                                              Wij zijn op zoek naar                           
                                                              ouders/verzorgers of opa’s en oma’s 
                                                              die ons gedurende het schooljaar     
                                                              willen helpen.U moet denken aan 
                                                              activiteiten en werkzaamheden als: 
                                                              leesouder, 
                                                              klaarzetten/opruimen/helpen bij 
                                                              sinterklaas, kerst, pasen. Maar ook 
                                                              verhuizen/opruimen van spullen.      
                                                              Wellicht bent u of heeft u groene 
                                                              vingers en kunnen we uw hulp goed 
                                                              gebruiken. 

                                                             
Interesse? Neem contact op met: cblommensteijn@yuliusonderwijs.nl

https://www.adventurecityrotterdam.nl/
https://www.dagjeweg.nl/zomervakantie
http://www.ontdekhoek.nl/rotterdam/
https://www.kidsproof.nl/Rotterdam


Standpunt met betrekking tot reizen naar het buitenland

Per half juli heeft de Rijksoverheid een aantal van de versoepelingen weer teruggedraaid. 
De besmettingen lopen weer op en het is onzeker of niet-noodzakelijke (vakantie)reizen naar het 
buitenland in de zomervakantie mogelijk zijn. 
 
Vakantie Reizen naar landen buiten het EU/Schengengebied worden voorlopig (nog) niet 
afgeraden maar hier kunnen wel consequenties aan vastzitten bij terugkomst in eigen land. 

Mocht u als gezin toch naar een land of gebied gaan met code rood of oranje, dan willen wij u 
vragen om de quarantaine periode bij terugkomst zoveel mogelijk in de reguliere 
vakantieperiode te laten vallen. Als dit niet mogelijk is dan mag de leerling gedurende (het 
restant) van de quarantaine niet naar school komen.
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Wij wensen u een fijne zomervakantie en zien de leerlingen                               
 graag weer terug op maandag 30 augustus 2021 vanaf 8.15 uur

                               Team van SO de Wilgen


