
WILGENTAALTJE 
Beste ouder(s)/verzorger(s),

wat hebben we weer een fantastisch mooi schooljaar gehad met elkaar.
Na de meivakantie hebben we nog 13 laatste weken, keihard gewerkt om nu te 
kunnen gaan genieten van een welverdiende zomervakantie. 

In deze Nieuwsbrief leest u hoe wij ons hebben ingezet 'voor kinderen, tegen kanker' 
en een mooi sponsorbedrag hebben opgehaald. Ook leest u over het schoolreisje, het 
zomerfeest en het bezoek aan het Rijksmuseum.

Daarnaast hebben wij belangrijke data voor in de agenda voor u op een rijtje gezet 
en treft u een overzicht van de bezetting over de klassen aan.

Zoals u van ons gewend bent hebben wij wat suggesties gedaan voor dingen die de 
kinderen kunnen doen in de vakantie.  

Wij wensen u een fijne zomervakantie!

Vriendelijke groeten,
Team De Wilgen



Schoolreis Plaswijckpark
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Schoolreis Drievliet



Efteling
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Voor kinderen, tegen kanker (Kids-4-Kika)

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u verteld over onze 
actie voor kinderen met Kanker. Op 1,2 & 3 juni waren 
de actie dagen. 

Tijdens de lessen over Kanker kwamen er soms wat traantjes en werd een ander 
heel stil. Er zijn mooie en leerzame gesprekken gevoerd en het doel meer 
bewustwording te creëren is gelukt!

Op 3 juni hebben al de leerlingen van De Wilgen meegedaan aan de sponsorloop. 
Samen met u hebben we een fantastisch mooi bedrag opgehaald €1.207,66! 
Met dit bedrag kan het Maxima Centrum verder onderzoek doen naar specifiek 
kanker bij kinderen. Wij danken u voor uw bijdrage! 

Onze collega van wie haar zoon Pjotr onder behandeling is in het Maxima Centrum, 
is op school gekomen. Wij hebben in het bijzijn van de leerlingen, de cheque aan 
Pjotr overhandigd, die hij op zijn beurt weer in het ziekenhuis heeft overhandigd. 



Spellen

Vorig schooljaar hebben wij de ouderbijdrage 
door Corona niet zo kunnen besteden als we 
anders altijd doen. Van het overgebleven 
budget hebben wij een flink aantal nieuwe 
gezelschapsspellen gekocht. 
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Bezoek Rijksmuseum

Op woensdag 22 juni zijn wij voor het eerst met vier klassen naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Wij vertrokken om half 8 's ochtends al met 
de Rijksmuseumbus richting Amsterdam. Het was een lange rit maar erg gezellig 
in de bus. 

Leerlingen van de Jaguars en Tijgers kropen in de huid van iemand uit de Gouden 
Eeuw. In een 17de-eeuws theater in de Teekenschool speelden de leerlingen met 
professionele acteurs verhalen over hun eigen personages. Ze ontmoetten 
Rembrandt, vluchtten mee in de boekenkist van Hugo de Groot en ervaarden de 
kou in het Behouden Huys op Nova Zembla. Een geschiedenisles om nooit te 
vergeten!

De leerlingen van de Panters en Cheetah's deden mee met een beeldende 
workshop over de eerste expedities naar het oosten. In het museum vonden de 
leerlingen sporen van de VOC, onderzochten zij deze geduchte macht en zagen 
zij met eigen ogen luxe handelswaar uit die tijd. In het Atelier van de 
Teekenschool mochten zij een rijk reisverslag tekenen en schilderen met 
zelfgemaakte inkt en verf.

Al met al een leerzame excursie waarin 
de geschiedenis lessen tot leven kwamen 
en wij ons konden verplaatsen in allerlei 
personages en tijdperken van de 
Nederlandse geschiedenis.



Wat te doen in de vakantie…?  
Wij hebben voor u weer een aantal uitjes en suggesties opgezocht wat de 
kinderen alleen, met u of samen met andere kinderen kunnen doen in de 
vakantie.

Binnenspelen:
● Jeugdvakantieland in AHOY (8 t/m 19 augustus)
● Koekjes bakken of versieren
● spelletjesmiddag

Buitenspelen:
● Bellen blazen
● Auto wasstraat
● Waterspelletjes

Kijk ook eens op de volgende websites:
● https://www.spelletjesplein.nl/
● https://www.ladylemonade.nl/leuke-dingen-om-te-doen-in-de-vakantie-zomer

vakantie-kinderen/
● https://www.thuisblijfmama.be/dingen-om-te-doen-in-de-grote-vakantie/

●
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https://www.spelletjesplein.nl/
https://www.ladylemonade.nl/leuke-dingen-om-te-doen-in-de-vakantie-zomervakantie-kinderen/
https://www.ladylemonade.nl/leuke-dingen-om-te-doen-in-de-vakantie-zomervakantie-kinderen/
https://www.thuisblijfmama.be/dingen-om-te-doen-in-de-grote-vakantie/


Bezettingsoverzicht per klas
                      o.v.v. wijzigingen
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Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Schildpadden Marissa
Irene

Marissa
Priscilla

Priscilla
Gerda

Marissa
Priscilla

Priscilla
Gerda

Zebra's Kimberly
Sherani

Kimberly
Sherani

Kimberly
Mylene*

Mylene*
Ipek

Mylene*
Ipek

Leeuwen Leny
Dominique

Leny
Dominique

Leny
Dominique

Leny
Dominique

Leny
Dominique

Flamingo's Inge Inge
Gerda

Inge
Susheda

Inge
Gerda

Inge
Makaya

Giraffen Priscilla
Austen

Vacature 
Kautar

Theresia Theresia
Kautar

Theresia
Joey

Pinguins Nancy Nancy Nancy Nancy
Gerrit

Nancy
Gerrit

Tijgers Jeroen Jeroen
Gerrit

Gerrit
Joey

Jeroen
Suheda

Jeroen

Jaguars Poupon Poupon
Gerrit

Poupon Poupon Poupon

Cheetah's Ipek
Joey

Ipek
Joey

Jaap
Joey

Jaap
Joey

Jaap
Joey

Koala's Samantha*
Nikita

Samantha*
Nikita

Samantha*
Nikita

Samantha*
Nikita

Samantha*
Aliye

Panda's Jaritha
Aliye

Jaritha
Aliye

Jaritha Jaritha
Aliye

Jaritha

Panters Jolien
Jair

Jolien
Makaya

Vacatur
Jair

Jolien
Jair

Jolien
Jair

Vlinders Ria
Christine

Ria
Thea

Thea 
Christine

Thea
Christine

Thea
Suheda

* Zwangerschapsverlof tot okt./ nov
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Eerste dag Bijzonderheden

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober

Kerstvakantie 26 dec. t/m 6 jan

Voorjaarsvakantie 27 febr. t/m 3 mrt

Goede vrijdag 7 april 2023

Tweede paasdag 10 april 2023

Meivakantie 24 apr. t/m 5 mei

Hemelvaartsdag 18 t/m 19 mei incl. Dag na Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Zomervakantie 7 juli t/m 18 aug

Bijzondere dagen

                 

21-08-2022
28--8  t/m 08-09-2022
26-9  t/m 30-09- 2022
05-10-202
05  t/m 14-10- 2022
05-12-2022 
22-12-2022
25-01 t/m 04-02-2023 
09-02-2023
21--03 t/m 25--03
06--04-2023
21-04-2023
15-06-2023

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

Studiedagen 16-09-2022 
31-10-2022 Yulius brede studiedag
23-12-2022 Dag voor kerst
06-03-2023 
23-06-2023
07-07-2023 Calamiteitendag 

Vakantierooster & studiedagen 2022-2023
Hieronder nog even de vakantie-& studag data op een rijtje


