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Voor op de kalender
donderdag 5 april 2018

schriftelijk verkeersexamen groep 7

dinsdag 10 april 2018

praktisch verkeersexamen groep 7
schoolvoetbaltoernooi meisjes groep 7+8

woensdag 11 april 2018

schoolvoetbaltoernooi jongens groep 7+8

dinsdag 24 april 2018

schoolkorfbaltoernooi groep 3+4

woensdag 25 april 2018

schoolkorfbaltoernooi groep 5 t/m 8

Ter herinnering:

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

Vakantierooster 2018-2019
Onlangs heeft de medezeggenschapsraad het vakantierooster voor volgend schooljaar
vastgesteld. Hieronder vindt u de data:
Herfstvakantie

ma. 22-10-2018 t/m vr. 26-10-2018

Kerstvakantie

ma. 24-12-2018 t/m vr. 04-01-2019

Voorjaarsvakantie

ma. 18-02-2019 t/m vr. 22-02-2019

Meivakantie (incl. Pasen)

vr. 19-04-2019 t/m vr. 03-05-2019

Hemelvaart

do. 30-05-2019 + vr. 31-05-2019

Pinksteren

ma. 10-06-2019

Zomervakantie

ma. 15-07-2019 t/m vr. 23-08-2019

Overige vrije dagen in verband met bv. studiebijeenkomsten van het team en het
schoolkamp van groep 8, zullen wij bij het vaststellen van onze jaarplanning bekend maken.
Hierover wordt u dan ook geïnformeerd.

Sporttoernooien
Voetbal
Evenals de afgelopen jaren zal er ook dit jaar weer een
KNVB-schoolvoetbaltoernooi georganiseerd worden. Het
toernooi wordt georganiseerd op dinsdagavond 10 april
voor de meiden en woensdagavond 11 april voor de jongens. Beide avonden wordt er
gestart omstreeks 18.00 uur en zal het toernooi omstreeks 20.30 uur eindigen. De
organisatie is dit jaar in handen van VV Den Ham. De wedstrijden worden dus gespeeld
op Sportpark de Rohorst in Den Ham.

Korfbal
Op dinsdagavond 24 april korfballen de kinderen van groep 3 en 4.
Een dag later op woensdagavond 25 april is het de beurt aan de
kinderen van groep 5 t/m 8. Dit toernooi wordt georganiseerd door
en gespeeld op de velden van korfbalvereniging T.O.P.

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

Kindvriendelijk parkeren
Bezorgdheid over de veiligheid van de kinderen is voor veel ouders de
reden om hun kinderen (tot een jaar of 10) met de auto naar school te
brengen.
Voor een gemiddelde school betekent dit dat er bij het halen en brengen
enige tientallen tot soms wel honderd auto’s langs komen. Het grootse
deel van deze auto’s moet vervolgens ook nog geparkeerd worden, liefst zo dicht mogelijk bij
de school. Omdat bij geen enkele school plaats is voor zoveel auto’s ontstaat er in de straat
al snel een heuse file voor de school-ingang.
Ouders raken gefrustreerd omdat alle parkeerplaatsen al in beslag genomen zijn en kinderen
worden bang, omdat ze hun weg moeten zoeken door een doolhof van
auto’s, fietsen en taxibusjes. Een merkwaardige tegenstelling. Aan de ene
kant worden kinderen uit veiligheidsoverwegingen met de auto naar school
gebracht waardoor, er aan de andere kant, bij de school voor de kinderen
juist een gevaarlijke situatie ontstaat.
Door een paar eenvoudige tips op te volgen kunnen we de situatie bij de school voor de
kinderen veel veiliger maken.
Tip 1 Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen lopend of fietsend.
Tip 2 Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer dan in een andere straat en loop met uw
kind(eren) het laatste stukje naar school.
Tip 3 Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen, een geopend portier aan de
straatkant kan een fietser raken.
Tip 4 Houd de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen, die op de fiets naar school
komen, vrij toegang hebben tot de ingang

Rondom onze school is momenteel vooral de situatie bij het kleuterplein zorgelijk. Er staan
zoveel auto’s geparkeerd, dat er geen zicht is op tegemoetkomend verkeer en de veiligheid
van kinderen en ouders regelmatig in het geding is. Ook wordt er geparkeerd op plaatsen die
hiervoor niet ingericht zijn.
Als school vinden wij het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen
dat kinderen veilig van en naar school kunnen gaan. Daarom doen wij een
dringend beroep op alle ouders om hierop te letten.

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

Koningsspelen / Meesters- en juffendag
Op vrijdag 20 april hebben de kinderen een echte feestdag op school. We vieren dan de
Koningsspelen en tegelijk ook Meesters- en juffendag. Dubbel feest dus!

Dans
Deze dag wordt gezamenlijk op het grote plein gestart met de
Koningsdans 'Fitlala'. De kleuters worden daarvoor ook op het grote
plein verwacht. U bent van harte welkom om de dans te komen
bekijken.

Koningsontbijt
Hierna wordt er in elke groep ontbeten. Voor dit Koningsontbijt moeten de kinderen een bord,
beker en bestek meenemen.
Het zingen en dansen zijn een mooie warming-up voor de rest van
de ochtend. De kinderen gaan dan in groepjes allemaal spelletjes
doen in en rond de school.
Wilt u mee kunnen zingen en/of dansen? Oefenen kan via:
https://www.koningsspelen.nl/koningssportdag/kinderen?utm_campaign=2018030618&utm_medium=email&utm_source=vlek5-positie2&

Oud papier
Voor de oudervereniging is de inzameling van oud
papier een belangrijke bron van inkomsten. De
opbrengst van oud papier komt volledig ten goede aan
de kinderen van onze school! Hierbij valt te denken aan
de presentjes voor 5 december, de kerstmaaltijd,
schoolreisjes en kamp.
De oud papieropbrengst van 27 januari 2018 is € 113,75 (1820 kg).
De eerstvolgende papierinzamelingen zijn op zaterdag 31 maart en zaterdag 28 april a.s.
Groeten van de Oudervereniging

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

