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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 van de school heeft meegewerkt,
georganiseerd en/of heeft (mee) gefinancierd.
Start schooljaar 2017-2018 “Van elkaar, voor elkaar”
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; “Van elkaar, voor
elkaar”. Door de school heen en in de groepen ziet u deze regel hangen. Daarnaast blijft de school afval
scheiden, papier, plasticafval en gft. En zijn wij bezig om het vignet “gezonde school” te behalen.
Waarbij wij vooral de aandacht richten op natuur en milieu. 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 bloempot in het thema van het
schooljaar “Colorful” met hierin een boeket van thee en chocolade.
Op het schoolplein vond 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 lied van de
groepen 8. Na afloop kregen de kinderen (vanuit de ouderbijdrage) een hele lekkere traktatie: een
muffin met hierop ons logo en een ook kon er een gezonde limonade worden getapt in een kleurrijk
bekertje. 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 “welkompakketje” gebracht. Hiermee wensen we
het nieuwe personeel van de Waterwilg een succesvolle en inspirerende tijd op de
Waterwilg.
Oudervereniging - Algemene Leden Vergadering op 11 oktober
Op woensdag 11 oktober heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Helaas zijn er geen
ouders langs gekomen om de ALV bij te wonen. Dit vinden wij erg jammer. 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 2016-2017 door de ALV goedgekeurd. Verder zijn
de OV activiteiten en bijhorende financiële begroting voor het huidige schooljaar 2017-2018 toegelicht.
De OV contributie voor het huidige schooljaar 2017-2018 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. De condities en consequenties voor het niet betalen van de contributie van de Oudervereniging
blijven ongewijzigd. Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld: Merel Overgaag, Manon van
Golverdingen en Leontine Winkelhagen.
Kinderboekenweek
Ook dit jaar heeft Hussen de opening van de Kinderboekenweek 2017
verzorgd. Het thema van dit jaar is “Gruwelijk eng”. Daarom hadden de
kinderen de afgelopen week in hun eigen klas al veel knutselwerken gemaakt
over allerlei griezelende onderwerpen. Deze werden allemaal opgehangen in
de sporthal van SV Nootdorp. Het zag er heel spannend en griezelig uit! De
voorstelling “Gruwelijk eng”! ging over een huisbaas, genaamd DHR.
Schimmel- Penning, die maar al te graag geld wil verdienen door het
verhuren van zijn huis. Echter wanneer de eerste huurders het huurcontract
hebben getekend en de huur voor het komende jaar hebben betaald, laat de
huurbaas het spook los uit het spokendoosje. Schrikken de nieuwe huurders, vader Bart en dochter
Jessie, hiervan en vertrekken ze, zodat de huurbaas weer nieuwe huurders kan strikken????? Of
bestaan spoken toch niet………????!!!! Tussendoor was er nog een quiz met vragen over griezelen. De
liedjes die de kinderen geoefend hadden werden enthousiast meegezongen. De oudervereniging heeft
een financiële bijdrage geleverd waardoor de kinderen hebben kunnen genieten van een griezelig leuke
voorstelling

Kunstmenu
Mede door de financiële bijdrage van de Oudervereniging kunnen de kinderen van
de Waterwilg genieten van verschillende voorstelling uit het kunstmenu van Het
kunstgebouw. De oudervereniging Het Kunstgebouw biedt basisscholen in ZuidHolland complete en samenhangende programma’s aan die voldoen aan de
landelijke kwaliteitsrichtlijnen voor cultuuronderwijs. De leerkracht van de groep verzorgt lessen
rondom de voorstelling of het kunstwerk. Wat gaan de kinderen door Kijk/Kunst dit schooljaar
ontdekken?
Daar komen de dieren
Discipline: muziek Groep: 1 en 2
Vader pinguïn wacht ongeduldig op zijn treuzelende kleintjes … Een giraf speelt verstoppertje … Een
beertje laat zich troosten door zijn mamma … Ageeth de Haan vertelt en zingt over wilde dieren en hun
levens. Samen met de mooie natuurfilmbeelden laat ze zien dat de dieren best veel op ons lijken!
Er was weer … Roodkapje
Discipline: verteltheater Groep: 3 en 4
En ze leefden nog lang en gelukkig. Einde! Of toch niet? Iedereen kent het verhaal van Roodkapje.
Maar wat gebeurde er daarna? Dat verhaal ken je nog niet! De wolf wil niet meer groot en boos zijn.
Hij wil zijn excuses aanbieden. Maar niemand gelooft hem en hij zit nog steeds in de put. Roodkapje
besluit hem te helpen om het goed te maken. Deze grappige en energieke voorstelling gaat over bang
zijn, sorry zeggen en nieuwe kansen krijgen.
Hits van Bill Bongers
Discipline: beeldende kunst Groep: 5 en 6
Speciaal voor Kijk|Kunst maakte kunstenaar Ingrid Mol een houten sculptuur die bijna net zo groot is
als de kunstenares zelf. Ingrid schreef een verhaal bij deze sculptuur en maakte een tekenfilm. Het gaat
over Bill Bongers die na het winnen van een talentenjacht een beroemd zanger wordt en overal in het
land optreedt tot hij er helemaal genoeg van heeft. Zijn producer is woest, maar krijgt een geweldig
idee. Hij laat houten beelden maken die Bill vervangen … Samen met een vakdocent zetten de
leerlingen het houten beeld in elkaar en bekijken dit van alle kanten. Ze verzinnen hun eigen verhaal
bij Bill Bongers door een beeldverhaal te maken. Ze zingen Bill Bongers’ Superhit met behulp van de
bijgeleverde karaokeset en laten het beeld tot leven komen. Ze worden zich bewust van de
verschillende kanten van roem en bewonderen.
De tour van Fien
Discipline: theater Groep: 7 en 8
Fien wil wielrenster worden. Zwoegend traint ze iedere dag. Ooit zal het haar lukken! Maar ze wordt
tegengewerkt. Op school mag ze niet fietsen, haar vriendinnen willen niets weten van zadelpijn en
thuis klaagt haar moeder over de rommel. Terwijl Fien haar record nadert, begint haar omgeving
harder te protesteren. Zal Fien de finish halen? De tour van Fien is een stoere, ontroerende
voorstelling over inspanning, uitputting en je eigen koers bepalen. Ook als je daar het peloton voor
moet verlaten.
Rommelpiet op bezoek!
Op 20 november 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
Op woensdagochtend 29 november 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. Alle ouders die hebben geholpen
heel hartelijk bedankt voor uw hulp. Het was een gezellige ochtend!

Sinterklaas op De Waterwilg!
Maandag 4 december was het weer zover. Om 8.40 uur stond de hele school buiten
te wachten. Zou Sinterklaas ook dit jaar wel weer op de Waterwilg komen? Gelukkig hij kwam en nam
aardig wat pieten mee naar school. 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.
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 Makena tent en de verkoop van kerststukjes. Een prachtig bedrag van € 272,50 er
opgehaald! De opbrengst van de kerstborrel gaf na aftrek van de kosten eveneens een mooi bedrag van
€ 333,-. 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.
Voorleesontbijt 24 januari in de groepen 1 t/m 4
Woensdag 24 januari is het voorleesontbijt in de groepen 1 t/m 4. Tijdens het
voorleesontbijt wordt er voorgelezen in de klas om het leesonderwijs bij de
kinderen te stimuleren. De kinderen worden die betreffende ochtend in
pyjama op school verwacht (over de normale kleding heen). Het ontbijt
bestaat uit: een stukje ontbijtkoek, een eierkoek en limonade.
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. De kinderen hadden allemaal
een hard gekookt ei meegenomen en gezamenlijk werd er een Paasontbijt genuttigd.
Sponsorloop Nootdorp
Op woensdag 16 mei hebben alle kinderen meegedaan met de sponsorloop voor de Roparun. Op het
veld waren verschillende rondjes uitgezet voor de verschillende klassen. Alle kinderen hebben
ontzettend hun best gedaan om de stempel te verdienen. Met deze stempel op de sponsorkaart konden
de kinderen langs hun sponsoren om het sponsorgeld op de halen. Met de hele school hebben wij het
prachtige bedrag van € 15.634,78 opgehaald. 1/3 van dit bedrag €5.211,59 is vanuit De Waterwilg
doorgestort voor de Roparun van de Politie Haaglanden.
Lentepad
De kleuters gingen op verschillende momenten het Lentepad lopen. In kleine
groepjes liepen de kinderen door de wijk. In de wijk stonden allemaal kabouters
en elke kabouter had een kaartje om zijn nek. Op de kaartjes stonden opdrachten
die te maken hebben met de lente. Er was een voeldoos, de kinderen moesten de
namen van de bloembollen noemen, er kon in de speeltuin gespeeld worden, er
zijn liedjes gezongen, spelletjes gedaan, zaadjes bij de goede afbeeldingen van
planten geplaatst, dieren met hun jongen zijn bij elkaar gelegd en benoemd en

nog veel meer. Er zijn zelfs rode kabouterneuzen en wangen geschminkt. Tijdens het wandelen van het
lentepad krijgen de leerlingen iets lekkers dat wordt verzorgd door de Oudervereniging.
Praktisch verkeersexamen groepen 7
Op 18 mei 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.
Excursies
Er zijn ook weer verschillende excursies geweest dit schooljaar. Groep 1, 2, 3 & 4 gingen naar de
Kinderkooktuin in Rotterdam. Groep 5 ging met de bus naar Drrrrroomland in Rotterdam. Groep 6, 7
& 8 gingen naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
Weerbaarheidstraining groepen 7 en 8
Dit schooljaar zijn er weer 3 lessen karate gegeven door sportschool van Galen aan de groepen 7 en 8.
Tijdens de lessen zijn de leerlingen bezig met o.a. springen, vallen, opstaan, rennen en bukken.
Waterwilgdag
Vanmiddag, 29 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. Alle groepen verzorgden een mooi optreden en natuurlijk lieten ook de
juffen en de meesters van zich horen. Juf Marijke werd ook nog even extra in het zonnetje gezet.
Gelukkig was het heerlijk weer en kijken wij terug op een zeer geslaagde middag. Het publiek heeft er
volgens ons ook van genoten. Het was een mooie middag, die nog een vervolg kreeg met de
zomermarkt na schooltijd.
Zomermarkt 2017
Ook dit jaar was de zomermarkt georganiseerd door de oudervereniging een enorm groot succes! Ruim
300 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 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 cadeautje. Wij hebben de gezellige middag afgesloten met een wervelende
loterij met ruim 25 mooie prijzen, van mooi speelgoed, tot sportartikelen, kaas, planten, tassen,
kaarsen en diverse cadeaubonnen. Dit alles heeft ons een SUPER OPBRENGST gebracht van maar
liefst € 2027,=
Kamp 2018 was geweldig!
Mede door de financiële bijdrage van de Oudervereniging krijgt groep 8 het afscheid dat zij verdienen.
Vanmiddag rond vier uur 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: “Superhelden &
Schurken!”. Dinsdag vertrokken wij met z’n allen naar Ermelo, met een tussenstop bij de survival in
Ede. Het weer was geweldig; de activiteiten waren leuk en sportief! En, zoals het bij een echte survival
hoort, er was ook veel water en zand, 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 wij deden
een quiz in het thema. Na de quiz was het tijd om de verschillende 'dieren' en verstopte opdrachten op
het terrein te zoeken. De volgende dag stond er een sport- en spelmiddag op het programma. Ook zijn
er kaarten geschreven voor thuis. In de avond hebben wij filmavond gehad en zijn wij naar het bos
geweest voor een bosspel in het donker! Donderdagochtend hebben wij in circuitvorm drie spellen
gedaan: ganzenbord, het safarispel en gezelschapsspellen. In de middag zijn wij weer naar het bos
geweest, waar wij levend stratego en het nummerbordenspel hebben gespeeld. Op deze laatste avond
was natuurlijk de bonte avond. De leerlingen hadden grappige acts bedacht. Daarna werd er gedanst
tijdens de disco! Vrijdag konden wij, mede 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.

