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Inleiding
Het activiteiten jaarverslag beschrijft kort de activiteiten tijdens het afgelopen schooljaar waaraan de
Oudervereniging van de Waterwilg samen met de leerkrachten school heeft meegewerkt,
georganiseerd en/of heeft (mee) gefinancierd.
Start schooljaar 2016-2017 “Aandacht voor jezelf en elkaar, de leefomgeving en het
milieu”
Het nieuwe schooljaar is begonnen, de kop is eraf! De eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar vindt,
traditie getrouw, de opening van het schooljaar plaats. De leefregel van dit jaar is dezelfde als
afgelopen jaar; “Aandacht voor jezelf en elkaar, de leefomgeving en het milieu”. Door de school heen
en in de groepen ziet u deze regel hangen. Daarnaast blijft de school afval scheiden, papier, plasticafval
en gft. Naast biologische koffie, thee en ecologisch toiletpapiergaan wij ook over ecologische
schoonmaakmiddelen. Afgelopen donderdag is het Team van De Waterwilg al gestart met dit nieuwe
jaar, met een intensieve EHBO training in de middag. Het Team werd verrast met een zonnig cadeau
vanuit de directie: een mooie rieten strandtas, met een strandmatje en
heerlijke, biologische sapjes. Vanmiddag vond op het schoolplein de
feestelijke opening plaats van dit schooljaar. Wat was het lekker weer!
Tijdens de opening hebben de kinderen met elkaar op de speelplaats
laten zien en horen hoe zij omgaan met de leefregel. Er waren mooie
gedichten, versjes, stoere raps en een mooi, zelf geschreven lied van de
groepen 8. Na afloop kregen de kinderen (vanuit de ouderbijdrage)een
hele mooie, gezonde traktatie: een patatzak, maar dan gevuld met
lekkere en gezonde tomaatjes, mini paprika en kleine komkommers(in kader van de leefregel).
Producten uit de omgeving, verzorgd door Bezorggroenten.nl. Het was een mooie start.
Een presentje voor de nieuwe leerkrachten
Ook dit jaar heeft de oudervereniging de nieuwe leerkrachten en medewerkers
persoonlijk welkom geheten en ze een “relaxpakketje” gebracht. Hiermee wensen we
het nieuwe personeel van de Waterwilg een succesvolle en inspirerende tijd op de
Waterwilg.
Oudervereniging - Algemene Leden Vergadering op 6 oktober
Gisteravond vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Oudervereniging plaats. Helaas zijn
er geen ouders langs gekomen om de ALV bij te wonen. Wij willen als school aangeven dat wij dit
betreuren, wij zijn erg blij met de inzet van de Oudervereniging. Zonder de Oudervereniging zouden
veel activiteiten voor de leerlingen niet georganiseerd kunnen worden. Tijdens de ALV zijn de
activiteiten en financiën van vorig schooljaar inhoudelijk toegelicht. De kascommissie heeft de
financiële controle van vorig schooljaar uitgevoerd en akkoord bevonden. Hiermee is de financiële
afsluiting van het schooljaar 2015-2016 door de ALV goedgekeurd. Verder zijn de OV activiteiten en
bijhorende financiële begroting voor het huidige schooljaar 2016-2017 toegelicht. De OV contributie
voor het huidige schooljaar 2016-2017 is inhoudelijk besproken en vastgesteld op € 50,00 per leerling
voor het hele schooljaar. Kinderen die na 1 januari op school starten betalen € 25,00. Deze verhoging
is noodzakelijk om de gestegen kosten van de verschillende activiteiten, waaronder het huren van
bussen bij excursies, te kunnen blijven bekostigen. De condities en consequenties voor het niet betalen
van de contributie van de Oudervereniging blijven ongewijzigd. In de samenstelling van het OV
bestuur zijn enkele wijzigingen akkoord bevonden. Er is afscheid genomen van Jolanda Koene en
Wenda van Vliet. Wij willen beiden hartelijk bedanken. Als nieuw lid is Joyce Loggers aangesteld.
Tevens heeft er een functiewijziging plaatsgevonden; Natalie Verschoor heeft het
penningmeesterschap overgenomen van Claudia van Paridon. Angela Steen is als secretaris
aangesteld. Binnenkort krijgt u een betalingsverzoek via e-mail voor het overmaken van de contributie.
Wij vragen u de contributie voor half november over te maken. Alle genoemde stukken/ALV
documenten zijn te vinden op de website van de Waterwilg: http://www.dewaterwilg.nl/dewaterwilg/oudervereniging
Deze week zijn de brieven gemaild van de Oudervereniging. De brieven zijn verstuurd via het
mailsysteem van school en betreffen het verzoek tot het betalen van de contributie voor het schooljaar
2016-2017. Tijdens de ALV van 6 oktober 2016 is de OV contributie voor dit schooljaar inhoudelijk
besproken en vastgesteld op € 50,00 per leerling voor het hele schooljaar. De verhoging is
noodzakelijk om de gestegen kosten van de verschillende activiteiten, waaronder het huren van bussen
bij excursies, te kunnen blijven bekostigen. Wij verzoeken u het bedrag voor 31 oktober over te maken.

Wij kunnen dan de komende activiteiten, zoals o.a. de Pietenochtend en natuurlijk de Sinterklaas- en
kerstfestiviteiten, gaan voorbereiden. Bedankt voor uw medewerking!

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er bijna weer aan, van 5 tot 16 oktober 2016. Opa’s en oma’s staan
centraal tijdens de Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd jong! Tijdens Kinderboekenweek
2016 draait alles dus om lieve, gekke, chagrijnige, wilde, ondeugende, wijze, grappige, stokoude of juist
superenergieke opa’s en oma’s. Aanstaande donderdagochtend 6 oktober vindt er een spectaculaire
opening plaats van de Kinderboekenweek in de sporthal. De opening wordt verzorgd door Hussen.
Voor dit optreden zijn er door de leerlingen 7 liedjes geoefend; Het is weer Kinderboekenweek, in het
weeshuis moet je wezen, was ik maar weer jong, ik ben een ruige rocker, geheime club, schone lei en
doe wat je leuk vindt. In de sporthal bent ook u als ouder welkom. Echter i.v.m. de brandverordening
zijn er een aantal restricties, daarnaast moeten wij ons houden aan de regels aangaande het gebruik
van de sporthal. Het is mogelijk dat er ouders komen kijken. Bij elke voorstelling kunnen er maximaal
80 ouders aanwezig zijn. Wanneer u plaats neemt in de sporthal moeten de schoenen uit.
Kinderwagens zijn niet toegestaan en de voorstelling is echt alléén voor het bijwonen van de ouders en
niet voor kleine kinderen. Het zijn nogal wat afspraken, maar wij hopen op uw begrip. Het zou immers
jammer zijn, als wij geen gebruik meer kunnen maken van de sporthal voor dergelijke activiteiten.
De tijden van de voorstelling zijn als volgt:
1e Voorstelling 09:00 tot 9:45 uur: groepen 1/2 en 3
2e Voorstelling 10:00 tot 10.45 uur: groepen 4, 5 en 6 3e Voorstelling 11:00 tot
11:45 uur: groepen 7 en 8 Deze ochtend zal er geen gym gegeven worden, in de middag
zijn er wel gymlessen.
Wij hopen op een gezellige Kinderboekenweek!
Rommelpiet op bezoek!
Afgelopen woensdag mochten de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten. De hele school
verzamelde donderdagochtend op het schoolplein met gezellige sinterklaasmuziek op de achtergrond.
Zou de Sint met zijn Pieten langs zijn geweest? Om half 9 zijn alle groepen samen naar binnen gegaan.
En jawel hoor, de Pieten hadden niet alleen onze schoen gevuld, maar ook een enorme rommel achter
gelaten. Gelukkig waren de klassen met behulp van de kinderen weer snel aan kant en lag alles weer
netjes op zijn plek. Bedankt Sinterklaas voor het lekkere schoencadeau.
Pietenochtend, woensdag 23 november
Afgelopen woensdag was het feest in de groepen 1 t/m 4. Het was
pietenochtend. De meeste kinderen kwamen verkleed als Sint of
Piet naar school. De hele ochtend stond in het thema van
Sinterklaas en werden er verschillende spelletjes gedaan. Er waren
verschillende Sinterklaasspelen, dobbelopdrachten en een
memory, er zijn hoeden gemaakt, schoorstenen gebouwd van
Kapla en er is gedanst! Ook hebben de kinderen een
Sinterklaasfilmpje gekeken.
Sinterklaas op De Waterwilg!
Wat was het spannend afgelopen vrijdag. Om 8.40 uur stond de hele school buiten
te wachten. Zou Sinterklaas ook dit jaar wel weer op de Waterwilg komen? En
hoe zou hij aankomen? Opeens zagen wij iets... Er kwam een elektrische Stint,
waarop Sinterklaas werd vervoerd met de pieten eromheen. Pieten op de step,
met skeelers en gewoon ronddansend. Het thema van De Waterwilg is immers
duurzaamheid. Op school is ook alles goed gegaan. Nadat er gedanst en
gezongen was op het schoolplein, was het tijd voor de Sint om naar binnen te
gaan. Bij de groepen 1-2 is Sinterklaas met een aantal Pieten langs de klassen
gegaan. Elke klas had iets ingestudeerd voor de Sint: een liedje, dansje, versje,
toneelstukje of iets dergelijks. Daarnaast was er nog tijd om Sinterklaas wat
vragen te stellen of om hem een handje te geven. De groepen 3-4 vierden het
Sinterklaasfeest gezamenlijk in de speelzaal. Ook hier had elke groep iets
ingestudeerd voor Sinterklaas. Het was een groot succes en heel gezellig! De
groepen 5 t/m 8 hadden surprises gemaakt. En wat zaten er mooie tussen! Er

waren veel kunstwerken en het was fijn om te zien dat er zoveel werk aan was besteed. Tussendoor zijn
de Pieten bij deze groepen langsgekomen om te strooien en cadeaus te brengen en ook de Sint heeft bij
alle klassen nog even gezwaaid. Het team van De Waterwilg wil Sinterklaas, zijn Pieten en de
Oudervereniging bedanken voor dit mooie feest!
Kerstviering 21 december
Woensdagavond 21 december leek De Waterwilg wel een echt restaurant,
in alle groepen waren de tafels zeer feestelijk gedekt en hadden papa’s en
mama’s erg hun best gedaan om het lopend buffet te laten slagen. Wat
een lekkere dingen stonden er overal en wat een verborgen talenten
zagen wij! Een feest om naar uit te kijken en een feest om er van te
genieten, want wat was het sfeervol in elke groep.
Buiten konden de ouders genieten. Er was saté, chocolade melk en een
drankje. In de middag had het team, de speelplaats in een sfeervol kersttafereel veranderd.
In de vlaggenmast was een meters hoge kerstboom van lichtjes. Kerstbomen en terrasheaters stonden
er. Er waren leerlingen van groep 8 aanwezig, in hun speciaal ingerichte Makenatent en de verkoop
van kerststukjes. Een prachtig bedrag van € 307,70 opgehaald! De opbrengst van de kerstborrel gaf na
aftrek van de kosten eveneens een mooi bedrag van € 432,-.Dit bedrag komt ten goede van het Kenia
Project. Tijdens de start van kerstborrel werden er kerstliedjes gespeeld door muzikanten van Fanfare
orkest Kunst voor het Volk uit Den Haag. Met elkaar kijken wij terug op een bijzondere avond.
De avond werd afgesloten met een bijeenkomst voor het team, onder het genot van een hapje, een
drankje in ontvangst nemen van een mooi duurzaam kerstpakket werd om 22.00 uur de dag
afgesloten.
Voorleesontbijt 25 januari in de groepen 1 t/m 4
Afgelopen woensdag 25 januari was het voorleesontbijt. Om half
negen stroomde de school vol met
kinderen in de mooiste pyjama’s, nachtjaponnen of huispakken!
Ook de juffen waren nog in hun pyjama of ochtendjas. In alle
klassen kwam er een oma of een opa een mooi verhaal
voorlezen. Tijdens het verhaal kregen de kinderen iets lekkers te
drinken en een eierkoek en een stukje ontbijtkoek te eten. Het
voorleesontbijt is in het kader van de nationale voorleesdagen.
Pasen en het Paasontbijt op de Waterwilg
Pasen is paaseieren, uitlopende takken, meer aangename temperaturen en wat langer licht. Pasen is
opstanding. God heeft Jezus doen opstaan uit de dood. Pasen is
leven. Tijdens de Paasviering op school wordt hierbij stilgestaan
d.m.v. een mooi gedicht, het verhaal over “Slompie” de spin en
verschillende liedjes. Ook wordt er een stuk van het verhaal van
Jezus voorgelezen waarin voor elkaar opstaan centraal staat.
Vanmorgen was er Paasviering op school. De kinderen hadden
allemaal een hard gekookt ei meegenomen en gezamenlijk werd er
een Paasontbijt genuttigd. Dit heerlijke ontbijtje (dat bestond uit
Matzes, drinken en 2 chocolade eitjes) is verzorgd door de
Oudervereniging en bekostigd van de ouderbijdrage.
Herfstpad
Deze week liepen de kleutergroepen het herfstpad. De herfst is het moment om er met de klas op uit te
gaan, er is veel te ontdekken, de natuur verandert snel en alle zintuigen
worden geprikkeld. Wij doen dit herfstpad altijd in de wijk rondom de
school, maar dit jaar mochten wij naar Duurzaamheidscentrum De Papaver
in Delft! Gelukkig waren er veel ouders die ons daarheen wilden brengen en
een groepje wilden begeleiden. Wij liepen met zoekkaarten door het
Heempark. Onderweg hebben wij genoten van de herfstkleuren en geuren.
Ook hebben wij spullen verzameld en die mochten wij mee terug nemen
naar school. De klassen zijn leuk versierd!

Praktisch verkeersexamen groepen 7
Vandaag vond het praktisch verkeersexamen plaats voor alle kinderen
uit groep 7. De kinderen kregen fel gekleurde oranje hesjes aan met
een nummer. Daarna werden de fietsen gekeurd. Vanaf de loper werd
er gestart. Onderweg waren er 8 posten die bemand werden door 16
ouders. Deze ouders hielden goed in de gaten of de kinderen zich aan
alle verkeersregels hielden. Er werd keurig gefietst, handen werden
netjes uitgestoken, verkeer van rechts kreeg voorrang en op het
voetpad werd gelopen. De kinderen deden het perfect! Na controle van
alle formulieren was duidelijk dat alle kinderen waren geslaagd! In de
klas kregen ze allemaal een mooi verkeersdiploma uitgereikt. Om dit te vieren kregen alle kinderen iets
lekkers, aangeboden door de oudervereniging. Alle kinderen van groep 7: GEFELICITEERD! Wij
willen de oudervereniging bedanken voor het regelen van het praktisch verkeersexamen. Wat een
organisatie! Het was allemaal top geregeld! Ook willen wij alle hulpouders op de controleposten en bij
het controleren van de fietsen bedanken! De juffen van groep 7
Excursies
Er zijn ook weer verschillende excursies geweest dit schooljaar. Groep 1, 2 & 3 gingen naar Hoeve
Biesland. Groep 4 & 5 ging met de bus naar Noordwijk. Ook groep 6 ging met bus, maar zij gingen
naar Natuurgebied Lentevreugd.
Weerbaarheidstraining groepen 7 en 8
Vanaf a.s. maandag (6 februari) zullen er 3 lessen karate worden gegeven door sportschool van Galen
aan de groepen 7 en 8. Naast 6 februari zullen de lessen ook op 13 februari en 6 maart worden gegeven.
Tijdens de lessen zullen de leerlingen bezig zijn met o.a. springen, vallen, opstaan, rennen en bukken.
Waterwilgdag
Vanmiddag, 23 juni, was het heel gezellig op de speelplaats; alle leerlingen stonden klaar, er klonk
leuke muziek én..... af en toe scheen het zonnetje! Het schooljaar werd traditiegetrouw met elkaar
afgesloten, er werd gezongen en gedanst. Met elkaar begonnen wij met een gezamenlijk lied “Waarom
is De Waterwilg kampioen. Toen kwamen de kleuters, met elkaar wel meer dan 200
leerlingen, zongen zij een lied over haaien, genaamd “Haaialarm”. Wat zagen ze er allemaal mooi
verkleed uit. De groepen 3 deden eenlied in het engels “head, shoulders, knees and toes. Helemaal
acapella, zonder muziek. Toen kwamen de groepen 4 met het vliegerlied. Daarbij deden zij met z’n
allen een hele mooi dans. De groepen 5 deden een rap over het afval scheiden. De groepen 6
deden ook een lied met een bijpassende dans “De
Rommelruimrocker”. De groepen 7 deden een dans op een
nummer van Luis Fonsi “Despacito”. De groepen 8 zongen
hun musical lied “Plexat”. Tenslotte sloten de teamleden af
met toepasselijk lied over het opruimen van je rommel: “Kom
op, Kom op ruim die troep toch eens op”. Gelukkig was het
heerlijk weer en kijken wij terug op een zeer geslaagde
middag. Het publiek heeft er volgens ons ook van genoten, fijn
dat u er was. Het was een mooie middag, die nog een vervolg
kreeg met gezellige de zomermarkt na schooltijd.

Zomermarkt 2017
Ook dit jaar was de zomermarkt georganiseerd door de oudervereniging een enorm groot succes! Ruim
250 kinderen waren aanwezig bij de spelletjes, op het springkussen,
bij het nagels lakken, en vooral ook bij en rondom de kraampjes met
lekkere dingen. De popcorn machine, de suikerspinmachine en de
hotdog pot hebben overuren gedraaid en konden het maar net
bijhouden. Gelukkig waren er ook nog heel veel andere lekkere
dingen door ouders gemaakt. Voor alle kinderen die meededen aan
het spelletjes parcours was er een lekker ijsje en een spinner. Wij
hebben de gezellige middag afgesloten met een wervelende loterij
met ruim 35 mooie prijzen, van mooi speelgoed, tot kaas, wijn,
paprika’s en diverse cadeaubonnen. Dit alles heeft ons een SUPER
OPBRENGST gebracht van maar liefst €1.773! Zoals ieder jaar komt
de opbrengst geheel ten goede van de Waterwilg en dit jaar zal met het geld de groene tuin voor de
kinderen worden uitgebreid.
Kamp 2017 was geweldig!
Vorige week vrijdag zijn de groepen 8 heel moe, maar vooral ook heel blij teruggekomen van een
fantastische kampweek! Alles hebben wij aangekleed in het kampthema van dit jaar: “Jungle!”.
Dinsdag vertrokken wij met z’n allen naar Ermelo om te beginnen met een survival. Het weer was
geweldig; de activiteiten waren leuk en sportief! En, zoals het bij een echte survival hoort, er was ook
veel water, waardoor wij al snel allemaal onder de modder zaten. 's Avonds was er een openingsritueel,
wij hebben geproost met een drankje en een heerlijk
snoepje en daarna deden wij een quiz. De volgende dag
stond er een sport en spelmiddag op het programma, de
regen gooide een beetje roet in het eten. Daarom zijn wij
gestopt en hebben wij binnen een regenprogramma
gedaan. Ook zijn er kaarten geschreven voor thuis. In de
avond hebben wij filmavond gehad en zijn wij naar het
bos geweest voor een bosspel! Donderdag hebben wij
uitgeslapen en de bonte avond geoefend, daarna zijn wij
naar het bos gegaan voor 2 spellen waaronder levend
stratego. Op deze laatste avond was natuurlijk de bonte
avond. De leerlingen hadden grappige en originele acts
bedacht. Daarna werd er gedanst. Vrijdag konden wij, dankzij de sponsoring van ouders van de
groepen 8, dit jaar het kamp grandioos afsluiten in een groot zwembad De Zwoer in Driebergen. Naast
deze activiteiten hebben wij nog heel veel andere leuke en bijzondere momenten met elkaar gedeeld op
kamp. Wij (de kampleiding) kijken dan ook terug op een bijzonder geslaagd kamp, mede dankzij de
inzet van de kinderen. Alle activiteiten en spellen zijn goed verlopen en er heerste een hele gezellige
sfeer. En dat met een groep van 88 leerlingen! Het was een goede afsluiting van de basisschool.
Kunstgebouw – Gedurende het hele schooljaar
De Waterwilg maakt gebruik van het Kunstmenu. Het Kunstmenu stelt leerlingen van het primair
onderwijs in de provincie Zuid-Holland in de gelegenheid om kennis te maken met alle vormen van
professionele kunst. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 staan voorstellingen, concerten, films en
tentoonstellingen op het programma. Ieder kind bezoekt per schooljaar één van
bovengenoemde activiteiten. Daarbij is een opbouw te zien van kunst in de groep
voor de jongere kinderen en een bezoek elders voor de oudere kinderen.

