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WILGENBLAD EN GOOGLE-AGENDA 
Dit is het eerste wilgenblad van het schooljaar 2021-2022.  
Ons wilgenblad brengt je op de hoogte van alle activiteiten, wat mee te brengen en de kostprijs ervan.  
Zo hoeven we geen aparte briefjes meer mee te geven. 

Elke laatste schooldag van de maand krijgen alle oudste kinderen per gezin zo’n groene maandkalender mee naar huis. 

Via onze digitale nieuwsbrief krijg je 'm ook in je mailbox.  

Je kan ons wilgenblad ook downloaden op onze website: www.bsdewilg.be (klik op “informatie” en dan op “wilgenblad”).  

Nieuw op onze website: een google-agenda. Je kan ‘m bekijken en zelfs integreren in je persoonlijke agenda. 

Je vindt die bij “ informatie” en dan “kalender”. Op elke klaspagina vind je een agenda met alle activiteiten van die klas. 

Handig! Zo verlies je niets meer uit het oog. 

voor dag uur wat? prijs 

iedereen di 31/8 12.00-13.00 Kijkuurtje: maak kennis met je nieuwe klas.  

iedereen woe 1 8.30-8.45 Start schooljaar 2021-2022 … welkom!  

L1+2+3+4+5+6 vrij 3 10.40-12.20 We leren en spelen leuke speelplaatsspelletjes.  

L3A+L3B vrij 3 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

3KTB+L6A vrij 3 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8/L6 gratis 

L4A+L4B vrij 3 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1A+L5B ma 6 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1B+L5A ma 6 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L2A+L2B ma 6 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

ouders (deel 1) ma 6 19.00 -20.00 Oudercontact/infoavond in de klas (deel 1)  

ouders (deel 2) ma 6 20.15-21.15 Oudercontact/infoavond in de klas (deel 2)  

ouders  ma 6 vanaf 20u Café Oudervereniging  

iedereen ma 13  Start fietsweek: we komen met de fiets naar school  

iedereen di 14  Jaarmarkt in Lint (wel school) … wegomleiding in Lint  

babybroertjes/zusjes do 16 8.00-8.45 Schoolfotograaf: familiefoto’s met babybroer/zus (wie 
wil) 

 

iedereen do 16 8.45-15.25 Schoolfotograaf: individuele foto’s, klasfoto’s, L6 ook 
pasfoto 

 

iedereen vr 17 8.30-15.25 Strapdag: we stappen of trappen naar school huis  

L3+4+5+6 vr 17  Verkiezingen leerlingenraad  

L3A+L3B vrij 17 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

3KTA+L6A vrij 17 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8/L6 gratis 

L4A+L4B vrij 17 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L3+4 ma 20 8.45 Vertrek bokrijkklassen spaarplan 

L1A+L5B ma 20 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1B+L5A ma 20 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L2A+L2B ma 20 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

ouders ma 20 20.00 Vergadering Oudervereniging (iedereen welkom)  

L1+2+3+4+5+6 vr 24 hele dag Europese Talendag: workshops rond Europese talen  

wie inschreef vr 24 – za 25 Camping Willowland (onder voorbehoud) zie info 

L2/3/4 (wie inschreef) di 28 15.45-16.45 Sportsnack in De Witte Merel (sessie 1 van 10)  
 

HIEP HIEP HOERA…!!! 

 
do 2 september ......................................................... Ellen (secretariaat) 
do 2 september ............................................... Marita (hulp kleuterrefter)  
ma 6 september ........................................... Monique (keuken en poets) 
do 23 september .............................................................. juf Diete (L1B) 
 
 



MEEBRENGEN 
 

Graag zo vlug mogelijk met je kind meegeven voor de klas: 

- iedereen: een doos papieren zakdoekjes 

- kinderen van de lagere school: een flesje handgel (met de naam van je kind erop) 

- de niet zindelijke peutertjes: reserve pamperbroekjes (met de naam van je kind erop) 

NIEUW: JUF DIETE (eerste leerjaar B) 

Hallo allemaal, ik ben juf Diete. Ik woon samen met mijn lieve man in Broechem met onze 2 

konijntjes, 2 katten en hond. Ik hou dan ook erg veel van dieren en als hobby werk ik als 

vrijwilliger bij de dierenbescherming. Maar om lekker mijn hoofd leeg te maken, ga ik graag 

zwemmen, spreek ik af met vrienden en familie of geniet ik met volle teugen van een lekker 

stukje chocolade... of twee... of drie...  

Vanaf 1 september kunnen jullie me terugvinden in het eerste leerjaar B van De Wilg. Ik kan 

al niet wachten om er in te vliegen en kijk er heel erg naar uit om iedereen te leren kennen. 

Lieve groetjes en tot snel. 

NIEUW: JUF SARAH (vijfde leerjaar B) 

Wat fijn! Vanaf 1 september kunnen jullie me elke dag vinden in 5B. Hier ga ik, samen met 

de kids, de handen uit de mouwen steken om er een onvergetelijk en leerrijk jaar van te 

maken. Ik hou van gezelligheid, samenhorigheid en humor in de klas. Van mijn twee 

kinderen, Jade en Lou, moet ik me alvast verontschuldigen voor mijn eindeloze flauwe 

mopjes, maar ik lach nu eenmaal graag … vooral met mijn eigen onhandige avonturen dan.  

Wanneer ik niet op school ben, kan je me al roller bladend in Boom tegenkomen met onze 

hond Tess. Als de zon lekker schijnt, probeer ik op een surfplank of sup te staan en ben ik 

graag op reis. Ook zwemmen en een drankje drinken met vriendinnen vind ik leuk. 

Au revoir, goodbye, maar ook adios zullen we leren in het vijfde. Van mijn reizen door heel 

Latijns-Amerika leerde ik aardig wat Spaans. Ik ben blij dat ik er nu mee aan de slag kan in 

onze vijfde klassen. Ziezo, dat was in een notendop, alvast iets meer over mezelf. Wil je 

nog meer te weten komen? Kom dan maar eens een praatje doen tijdens de speeltijd.  

NIEUW: JUF LOUISE (zorg en op vrijdag L4A) 

Hallo iedereen, ik ben juf Louise.  

Ik ben de nieuwe juf in het zorgteam, maar op vrijdag kan je me ook terugvinden in het 4de 

leerjaar A.  

In mijn vrije tijd sport ik veel, kook ik graag en ben ik vaak weg met mijn vrienden/vriendinnen.  

Verder reis ik ook heel graag en zoek ik vaak de natuur én het avontuur op.  

Ik kijk er enorm naar uit om jullie allemaal te ontmoeten, al kan het zijn dat sommige van jullie 

me al kennen van vorig schooljaar. Tot snel! 

NIEUW: JUF KATO (taalbadklas) 

Ik ben juf Kato. Mij zal je dit schooljaar vooral kunnen terugvinden in de taalbadklas.  

In mijn vrije tijd ga ik graag op avontuur en ontdekking samen met mijn hondje Pebbles.  

Daarnaast ben ik graag creatief bezig; schilderen, tekenen, kleuren, knutselen, wenskaarten 

maken, enzoverder.  

Je kan me ook wel eens terugvinden op een podium als prinses, kok, tovenaar of … , want ik 

hou van toneelspelen. 

Ik kijk er ontzettend hard naar uit om jullie allemaal te leren kennen! Tot snel!  

 
 

 
 
 

BELEEFDHEID 
We worden nogal eens op de proef gesteld, in onze steeds onbeleefder wordende samenleving. 
Het is geen fabeltje, of iets dat maar zo lijkt naarmate je ouder wordt. Onze samenleving wordt 
steeds brutaler. Geen aanname, maar een feit. Dit zijn de 2 oorzaken: 

1) Onze cultuur is steeds individualistischer ingesteld. Denk alleen al aan de iPhone, iPad, 
iMac en iVanalles. Alles is afgestemd op onszelf. 

2) We leven in steeds grotere groepen (verstedelijking en groeiende bebouwing), waardoor 
anonimiteit toeneemt en beleefdheid afneemt. 

Hoe reageer je best op iemand die onbeleefd is? 
Wees empathisch. Wéét dat dit brutale akkefietje niet de definitie van die andere persoon is maar 
slechts een zwak moment. 
Maak de ander op een rustige toon bewust van zijn/haar gedrag en van jouw grenzen. 
Blijf vooral zelf beleefd. Omdat beleefdheid, beleefdheid opwekt. We blijven vanuit ons instinct 
kuddedieren en bepaald gedrag wekt nu eenmaal hetzelfde gedrag op. 

 

 

 

 

 


