
      AGENDA 
 
22 juni 
Schoolreis groep 3 t/m 7 
 
23 juni 
Nieuwsbrief juni extra 
 
25 juni 
Schoolreis groep 1+2 
 
29+30 juni 
Rapportavonden groep 1 t/m 7 
 
3 juli 
Bedankmorgen voor de 
hulpouders 
 
6 t/m 9 juli 
Eindweek: thema “Circus” 
 
7 juli 
Afscheidsavond groep 8 
 
10 juli 
Alle leerlingen zijn vrij 
 
11 juli t/m 23 augustus 
Zomervakantie 
 
Maandag 24 augustus weer naar 
school 
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 Personeelszaken 
moeder van 2 prachtige kinderen, 
een dochter en een zoon.  
Momenteel ben ik werkzaam als 
locatieleider op een fijne school in 
Barendrecht. Na 17 jaar werd het 
voor mij tijd om op zoek te gaan 
naar een nieuwe uitdaging en deze 
heb ik gevonden als directeur op De 
Wilgen. Inmiddels heb ik kennis 
gemaakt met de beide teams en 
ben op hartelijke wijze ontvangen. 
Dat maakt dat ik nog meer zin heb 
om in augustus te starten!  
Buiten werktijden ben ik graag aan 
het hardlopen, wandelen, koken, 
lezen en bezig met het gezin. Ik kijk 
uit om alle kinderen en u te 
ontmoeten. Na de vakantie zal een 
moment van kennismaking met u 
nog aangekondigd worden. Ik zal op 
beide locaties twee dagen per week 
aanwezig zijn; de verdeling van 
deze dagen zal ook na de vakantie 
aan u bekend gemaakt worden 
zodat iedereen weet waar ik te 
vinden ben.  
 
Ik wens jullie allemaal alvast een 
gezellige, mooie zomer toe! 
 
Hartelijke groet, 
 
Barbara van Dijkhuizen 
 
 
 
 
 

 

 

Zoals bekend staat obs De Wilgen, 
inclusief locatie Roald Dahl, door de 
pensionering van dhr. Joost Verhoef 
volgend schooljaar onder leiding 
van een nieuwe directeur, namelijk  
mevr. Barbara van Dijkhuizen. 
In het volgende stukje stelt zij zich 
vast aan u voor. De kinderen op de 
foto zijn twee leerlingen van haar 
huidige school in Barendrecht. 
 

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Graag maak ik van de gelegenheid 
gebruik om mezelf kort te 
introduceren. In een brief aan u 
heeft Joost al een kleine introductie 

gedaan en ik mag dat nu 
persoonlijk aanvullen. 
Ik ben Barbara van Dijkhuizen, 

 
 

  Schoolreis Diergaarde Blijdorp 
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Bedankmorgen hulpouders 
Door middel van een programma met optredens van de kinderen uit groep 1 t/m 8 willen we al onze 
hulpouders bedanken voor de hulp die we het afgelopen schooljaar hebben mogen ontvangen. Deze 
bedankmorgen staat gepland op vrijdag 3 juli van 10.30 tot 12.00 uur. Alle hulpouders hebben hiervoor 
een op naam gestelde uitnodiging ontvangen. 
Zonder hulp van ouders kunnen tal van activiteiten niet georganiseerd worden, dus daarom ook via de 
nieuwsbrief: 
Reuze bedankt voor uw hulp en …. mogen we volgend schooljaar weer op u rekenen? 
 

 Afscheidsavond groep 8 
 
De afscheidsavond voor de ouders en leerlingen van groep 8 gepland op 
dinsdag 7 juli, aanvang 19.30 uur. 
Het programma begint met een spetterende opvoering van de musical 
“Het Musical Mysterie“ om daarna op gepaste maar feestelijke wijze 
afscheid te nemen van onze schoolverlaters.  
Voor de afscheidsavond ontvangen de ouders van groep 8 en andere 
genodigden nog een speciale uitnodiging. 
 
 

 
 

 
Inspectiebezoek 16 juni 2015. Team Roald Dahl slaagt met vlag en wimpel 
( door dhr. Joost Verhoef) 

Het is altijd weer spannend, wanneer de inspecteur op bezoek komt. Jongstleden dinsdag was het na 

vier jaar weer zover. Gezien het uitstekende tevredenheidsonderzoek en de goede resultaten door de 

jaren heen waren de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Echter het moet er op zo’n dag toch wel 

uitkomen, een gezonde twijfel is er altijd.  

In het kader van het vernieuwd inspectietoezicht heeft de inspecteur gedurende de gehele dag 

groepsbezoeken afgelegd, dossiers bestudeerd en diverse gesprekken gevoerd. Niet alleen gesprekken 

met het management en het team, maar ook met ouders en leerlingen. Het onderzoek was toegespitst 

op schoolveiligheid, de kwaliteitszorg (waaronder de resultaten) en het didactisch handelen in de klas.  

Voor het eindgesprek waren ook bestuursmanager Marlou Beke en ondergetekende uitgenodigd. Het 

werd uiteindelijk een relaas met vrijwel alleen maar complimenten naar de school. Op alle drie de criteria 

werd de school als GOED beoordeeld. Volgens de inspecteur komt dit maar zelden voor.  

Zij concludeerde, dat de kwaliteitszorg en het geven van goed onderwijs met aandacht voor het individu 

stevig is verankerd in de school. Dit zorgt ervoor, dat de school veel aandacht kan besteden aan het 

doorontwikkelen van het beleid. Nieuwe stippen kunnen aan de horizon worden geplaatst.  

Om een voorbeeld te noemen: het profiel van de literaire basisschool. Tijdens de groepsbezoeken en de 

gesprekken heeft de inspecteur duidelijk kunnen waarnemen, dat er veel aandacht naar literatuur in 

allerlei facetten uitgaat. Een nieuw doel zou kunnen zijn ervoor te zorgen, dat aan het einde van de 

schoolloopbaan de leerlingen beschikken over een portfolio, waarmee ze kunnen aantonen van een 

onderscheidende school afkomstig te zijn. Een meerwaarde naar de toekomst.  

U begrijpt wel, dat ik met een bijzonder trots gevoel haar eindoordeel heb aangehoord. Een mooier 

afscheid van de Roald Dahlschool had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Mijn vertrouwen in het 

team van de school is hiermee bewaarheid. Samen met de nieuwe directeur mag het team straks 

invulling gaan geven aan de nieuwe doelen naar de toekomst. Ik wens hen daarbij veel succes toe. 

U wil ik allen hartelijk bedanken voor het vertrouwen in de school. 

Joost Verhoef 
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Rapportavonden 
Ook dit schooljaar nodigen we u graag uit voor een gesprek over het laatste rapport. Deze 
rapportgesprekken staan gepland op maandag 29 en dinsdag 30 juni. U ontving de uitnodiging op 
vrijdag 19 juni en de antwoordstrookjes moeten uiterlijk woensdag 24 juni ingeleverd zijn. Op vrijdag 26 
juni krijgt u van ons te horen op welke dag en tijdstip u verwacht wordt. Deze rapportavonden zijn voor 
de ouders van alle leerlingen met uitzondering van groep 8.  
 

Personeelszaken 
De personeelsbezetting voor volgend schooljaar is rond. Dhr. Joost Verhoef en dhr. Ed van der Es gaan 
van hun welverdiende pensioen genieten en mevr. Lily Dame heeft besloten om minder te gaan werken, 
waardoor haar werkzaamheden aan onze school komen te vervallen. Om deze mutaties op te vangen 
hebben mevr. Tessa Groeneveld en mevr. Arianne Hinten taakuitbreiding gekregen en komt dhr. José 
Kraaijeveld ons team versterken. Dhr. José Kraaijeveld is afkomstig van de Anne Frankschool te 
Papendrecht en zal twee dagen op de hoofdlocatie gaan werken en twee dagen bij ons. Op maandag 29 
juni komt hij kennismaken met zijn nieuwe groep.  
Uiteraard heten wij hem van harte welkom en hopen we dat hij zich snel bij ons thuis zal thuis voelen.  
En dan komt uiteraard ook mevr. Barbara van Dijkhuizen nog bij ons werken. Daar heeft u op de 
voorpagina van de nieuwsbrief al over kunnen lezen. 
 

Eindweek 
Via een speciale folder wordt u nog nader geïnformeerd over de eindweek van 6 t/m 9 juli met als thema 
Circus. Wat u nu alvast moet weten is dat er dinsdag 7 juli een continurooster is. Alle kinderen blijven 
dus tussen de middag op school en om 14.00 uur gaat de school uit. Eventueel is er een 
overblijfmogelijkheid van 14.00-15.15 uur. Donderdag is de laatste schooldag. 
Op vrijdag 10 juli zijn alle leerlingen vrij.  
 

Gevraagd: nieuwe overblijfouders 
We zijn nog op zoek naar enkele nieuwe overblijfouders. Heeft u belangstelling om twee of meerdere 
keren per week een groep leerlingen/overblijvers te begeleiden? Neem dan contact op met onze 
overblijfcoördinator mevr. Lois Spruijt. (tel: 0184- 652 867). 
 

Vakantieregeling voor de leerlingen schooljaar 2015 – 2016  
herfstvakantie     17-10-2015 t/m 25-10-2015  
kerstvakantie      19-12-2015 t/m 03-01-2016  
voorjaarsvakantie     20-02-2016 t/m 28-02-2016  
paasvakantie inclusief Goede Vrijdag  25-03-2016 t/m 28-03-2016  
meivakantie      23-04-2016 t/m 08-05-2016  
Pinksteren      16-05-2016  
zomervakantie     09-07-2016 t/m 21-08-2016  
vrijdag 4 december leerlingen van de bovenbouw ’s middags vrij. 

  

Studiedagen personeel 2015-2016 
plan-dag onderbouw en bovenbouw  09-09-2015  alle groepen vrij  
studiedag onderbouw    28-01-2016  groep 1 t/m 4 vrij  
studiedag onderbouw en bovenbouw  29-01-2016  alle groepen vrij  
plan-dag onderbouw en bovenbouw  19-02-2016  alle groepen vrij  
studiedag onderbouw en bovenbouw  29-03-2016  alle groepen vrij  
studiedag personeel OPOPS dinsdag  17-05 2016  alle groepen vrij  
studiedag onderbouw    18-05-2016  groep 1 t/m 4 vrij  
plan-dag onderbouw en bovenbouw  08-07-2016  alle groepen vrij 
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Groepsverdeling 
Zoals in de vorige nieuwsbrief beloofd, hieronder de groepsverdeling voor het schooljaar 2015-2016. 
Evenals voorgaande jaren zullen we weer beginnen met drie kleutergroepen die in de loop van het 
schooljaar in leerlingaantal zullen groeien van 18 kinderen in september tot 24 in juli 2016. 
Groep drie wordt volgend schooljaar een grote groep van 33 leerlingen. Om deze groep goed te kunnen 
begeleiden, krijgt mevr. Tessa Groeneveld op maandag, dinsdagmorgen en donderdagmorgen 
assistentie van mevr. Arianne Hinten. 
Op woensdagmorgen gaat mevr. Ilona Bakker na de pauze weer aan de slag met de Matilda-groep en 
neemt dhr. José Kraaijeveld groep 7 over. 
Op vrijdagmorgen vormen groep 7 en 8 een combinatiegroep. Op vrijdagmiddag kan de groep weer 
gesplitst worden, omdat dan ook mevr. Tessa Groeneveld lesgevende taken heeft. 
Nadere informatie ontvangt u op de informatieavond die voor elke groep aan het begin van het 
schooljaar georganiseerd wordt. 
 
 

 
Groepsverdeling 2015-2016 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag(morgen) 

      

Groep 1/2A 
mevr. Joke 
Thijsse 

mevr. Joke 
Thijsse 

mevr. Joke 
Thijsse 

mevr. Joke 
Thijsse 

mevr. Joke 
Thijsse 

      

Groep 1/2B 
mevr. Ria v.d.  
Hoeven 

mevr. Ria v.d. 
Hoeven 

mevr. Margot 
Kniep 

mevr. Margot 
Kniep 

mevr. Margot 
Kniep 

      

Groep 1/2C 
mevr. Margot 
Kniep 

mevr .Matthie 
Erkelens 

mevr. Matthie 
Erkelens 

mevr. Matthie 
Erkelens 

mevr. Matthie 
Erkelens 

      

Groep 3 

mevr. Tessa 
Groeneveld + 
mevr.  Arianne 
Hinten 

mevr. Tessa 
Groeneveld + 
mevr. Arianne 
Hinten (mo) 

mevr. Tessa 
Groeneveld 

mevr. Tessa 
Groeneveld + 
mevr. Arianne 
Hinten (mo)  

mevr. Tessa 
Groeneveld 

      

Groep 4 
dhr. Jan Bot dhr. Jan Bot mevr. Arianne 

Hinten 
dhr. Jan Bot mevr. Arianne 

Hinten 

      

Groep 5 
mevr. Mira van 
Poele 

mevr. Mira van 
Poele 

mevr.  Marloes 
Groeneveld  

mevr. Marloes 
Groeneveld 

mevr.  Marloes 
Groeneveld 

      

Groep 6 
dhr. Rino 
Huijzer 

dhr. Rino 
Huijzer 

dhr. Rino 
Huijzer 

dhr. Rino 
Huijzer 

dhr. Rino Huijzer 

      

Groep 7 

mevr. Ilona 
Bakker 

mevr. Ilona 
Bakker 

mevr. Ilona 
Bakker/  
dhr. José 
Kraaijeveld  

dhr. José 
Kraaijeveld 

 

      

Groep 7/8     
mevr. Kayleigh 
Jansen 

      

Groep 8  
 mevr. 
Kayleigh 
Jansen 

 mevr. 
Kayleigh 
Jansen 

 mevr. 
Kayleigh 
Jansen 

 mevr. 
Kayleigh 
Jansen 

 

 


