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Voor op de kalender
donderdag 12 juli 2018

middag: studiemiddag team
alle kinderen zijn VRIJ

maandag 16 juli 2018

13.00 uur opvoering musical voor gr. 1 t/m 7

donderdag 19 juli 2018

19.00 uur schoonmaakavond

maandag 10 september 2018

avond: snoeien struiken schoolplein

Musical groep 8
Op maandag 16 juli a.s. zal groep 8 de musical
‘Betoeterd’ opvoeren bij het Punt in Vroomshoop.
Voor de kinderen van de Willibrordusschool zullen zij
maandagmiddag de musical opvoeren.
’s Avonds is het de beurt aan de ouders en andere bekenden om te komen kijken.
Na de musical nemen wij met het team op gezellige wijze afscheid van ouders en kinderen,
op de Willibrordusschool.

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Doorstroom groep 8
Binnenkort nemen wij afscheid van de kinderen uit groep 8.
Natuurlijk wensen wij hen heel veel succes op het
voortgezet onderwijs en hopen wij dat ze nog eens
langskomen om te vertellen hoe het met ze gaat. Hieronder
kunt u lezen waar alle kinderen hun schoolcarrière
vervolgen:
Noordik Vroomshoop

Mikel, Wout, Luuk, Marith, Mandy, Rajko, Fleur, Iris,
Mike, Jip, Floor, Maaike, Willemijn

Pius X College Almelo

Robin

Het Erasmus Almelo

Kirsten, Tycho

De Nieuwe Veste Hardenberg

Thimo

Uitnodiging Feestelijk Overblijven
Ook dit jaar nodigen wij alle kinderen die het afgelopen schooljaar gebruik gemaakt hebben
van de overblijf, weer uit voor de ‘Jaarlijkse Feestelijke Overblijf’
Op dinsdag 17 juli 2018 om 11.45 uur begint het feestje.
Je hoeft geen eten mee te nemen, wel drinken. Het overblijven is deze dag
gratis.
Opgeven kan vóór woensdag 11 juli a.s. via: wboverblijf@hotmail.com
Let op:


Zonder aanmelding is mee-eten helaas niet mogelijk (geldt ook voor de vaste overblijvers op
dinsdag!).



Het is niet de bedoeling dat kinderen die nooit overblijven, de komende weken ineens wel
gaan overblijven om aan te kunnen melden voor 17 juli.

Met vriendelijke groet,
De overblijfcommissie.

Vervanging zwangerschapsverlof juf Marije
Na de zomervakantie heeft juf Marije nog zwangerschapsverlof. Zij komt na de kerstvakantie
weer terug als leerkracht voor groep 7-8. Tot die tijd zal juf Marleen Gehring haar vervangen.
Marleen is afkomstig uit Geesteren en is dit jaar werkzaam geweest als invalster bij diverse
stichtingen. Zo heeft ze ook naar volle tevredenheid vervangingen gedaan op andere
scholen van ons bestuur en krijgt zij volgend schooljaar, naast de langdurige vervanging op
onze school, een baan als vaste invalster in onze A-pool.
Wij vinden het fijn dat Marleen ons team komt versterken en wensen haar veel werkplezier
toe!
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Op reis met Lijn 3
Vanaf komend schooljaar gaan de kinderen van groep 3 op reis met de bus. We gaan
namelijk werken met de taal-leesmethode Lijn 3, die de kinderen meeneemt op een
boeiende en avontuurlijke reis door Leesstad.
Lijn 3 is een methode voor aanvankelijk lezen waarin de kinderen letters en woorden leren,
maar ook de wereld om zich heen ontdekken. De methode werkt volgens de meest recente
inzichten voor lees- en taalonderwijs, zoals de letter centraal stellen, directe
instructie, hardopdenkend voordoen en het voor-koor-door-lezen.
De methode bestaat uit 12 thema’s –de bushaltes- waarin steeds acht leerdomeinen aan bod
komen: lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren,
stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie.
Bij elke bushalte krijgen de kinderen een sticker in hun busboekje. Is het busboekje vol, dan
is het schooljaar voorbij en kunnen ze lezen!
Omdat we het belangrijk vinden dat wanneer kinderen
letters leren lezen, ze deze letters ook gelijk gaan
schrijven, voeren we tegelijkertijd de bijbehorende
schrijfmethode ‘Klinkers’ in. De volgorde waarin de letters
daar in groep 3 worden aangeboden, is namelijk precies
hetzelfde als bij de taal-leesmethode Lijn 3. Ook in groep 2 gaan we met deze methode aan
de slag voor voorbereidende schrijfactiviteiten.

Nieuw lid medezeggenschapsraad stelt zich voor:
Hallo allemaal,
Er is mij gevraagd om mijzelf even in het kort voor te stellen in deze nieuwsbief.
Allereerst wil ik natuurlijk iedereen hartelijk danken die op mij gestemd heeft als kandidaat
voor de Medezeggenschapsraad.
Voor diegenen die mij verder nog niet kennen:
Ik ben Fons Veneberg, 41 jaar oud, getrouwd met Mariël en samen zijn we de trotse ouders
van onze twee dochters Maud en Suze. Maud zit in groep 5 en Suze zit in groep 2.
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Raab Karcher en dan voornamelijk in
Vriezenveen.
Mijn hobby's zijn muziek maken (voornamelijk in dweilorkesten) en als sport mag ik graag
elke zondagmorgen een mountainbike-ritje maken. Verder ben ik nog voorzitter van een
tweetal muziekverenigingen.
Ik hoop dat ik me de komende jaren nuttig kan maken in de MR van deze school en dat ik
een goede vertegenwoordiger ben in die raad namens alle ouders.
Nogmaals bedankt en ik wens iedereen alvast een goede zomervakantie!
Fons Veneberg

Snoeien voor een mooi schoolplein
Op maandagavond 10 september 2018 kunnen we uw hulp goed gebruiken! Het is namelijk
hoog tijd om de wildernis aan bomen en struiken rond de schoolpleinen te snoeien.
Zet deze datum dus alvast in uw agenda. We starten om 18.00u.
Als we met een mooi aantal zijn is het niet veel werk en voor de inwendige mens wordt
uiteraard gezorgd!
Om u op te geven kunt u een mail sturen naar meester Albert via a.berkhof@wbs-school.nl
of naar Johnny Zagers via johnnyzagers@hotmail.com.
We hopen op een goede opkomst… Want: vele handen maken licht
werk!

Mocht u in bezit zijn van goed werkende snoei-apparatuur neem deze
dan mee om te gebruiken.

Schoonmaakavond
Op donderdagavond 19 juli a.s. zullen wij weer een schoonmaakavond organiseren. Alle
klassen en materialen worden dan onder handen genomen, zodat de kinderen in het nieuwe
schooljaar weer met frisse spullen aan de slag kunnen gaan.
Het gaat hierbij niet om de normale schoonmaakwerkzaamheden aan
vloeren en toiletten van het schoonmaakbedrijf, maar om het
schoonmaken van bijvoorbeeld tafels en stoelen, de binnenkant van de
kasten, spelletjes en een doekje halen over de lesboeken.

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Vele handen maken licht werk!
De materialen van de kleuters geven wij met de kinderen mee naar huis voor een
poetsbeurt. Wilt u deze na het schoonmaken weer inleveren bij de leerkracht?

Ouders krijgen vanaf 11 juli kleutermaterialen mee naar huis. Wilt u deze vóór donderdag 19
juli weer schoon op school terugbrengen.
Natuurlijk kunnen wij deze schoonmaakklus niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar ouders
die ons komen helpen. Door middel van een e-mail naar info@wbs-school.nl
of het (printen en) invullen van onderstaand strookje kunt u zich opgeven.

Wij hopen op een grote opkomst, want samen gaat het veel sneller!!
Mocht u deze avond niet kunnen, dan is er wellicht een klus die u thuis kunt doen. Informeert
u hiernaar bij de leerkracht van uw kind(eren).
Wilt u zelf schoonmaakmaterialen, zoals een emmer en schoonmaakdoekjes meenemen?
Wij zorgen voor de flessen schoonmaakmiddel.
We starten om 19.00 uur en hopen rond 21.00 uur de boel weer schoon en fris te hebben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vader / moeder* van ………………………………………… uit groep …
komt wel / niet* helpen bij de schoonmaakavond
op donderdag 19 juli 2018
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

