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Voor op de kalender
donderdag 8 maart 2018

Fleur Hutten vertegenwoordigt de Willibrordusschool
tijdens de regiofinale in Ommen

zaterdag 24 maart 2018

presentatieviering Vormsel in kerk Geerdijk

maandag 26 maart 2018

gastlessen Mediawijsheid in groep 6-7 en 8

Verven muren schoolpleinen
Toen wij 7 jaar geleden het schoolplein hebben
gerenoveerd, heeft een kunstenaar samen met de
kinderen gezorgd voor vrolijke afbeeldingen op de pleinmuren. De muren erachter zijn
hiervoor door ouders en een opa wit geverfd. Nu zien we dat door de jaren heen deze verf
erg vies is geworden en de muren toe zijn aan een nieuw likje witte verf.

Wie wil ons helpen om deze muren opnieuw te verven?
U kunt verven op een moment dat het u het beste uitkomt; onder schooltijd kan altijd, maar in
de avonduren aan de slag gaan is ook mogelijk.
U kunt zich opgeven bij meester Albert: a.berkhof@wbs-school.nl
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

De juffen en meesters zijn op
In de media heeft u vast al gehoord over het tekort aan leerkrachten. Bij een oplopend
lerarentekort verdwijnt ook het grootste deel van de invallers als sneeuw voor de zon. En dit
probleem neemt de komende jaren alleen maar toe.
Ook op de Willibrordusschool lopen we tegen invalproblemen aan. Wij zijn aangesloten bij
een regionale invalpool, maar er zijn onvoldoende leerkrachten beschikbaar om in te vallen.
Afgelopen maand hebben de kinderen van groep 6-7 hier mee te maken gehad. Juf
Annemiek was ziek en op maandag 5 februari was er helaas niemand om haar groep over te
nemen. Juf Carmen heeft daarom de ochtend voor de groep gestaan, maar in de middag
had zij een afspraak elders waardoor de kinderen verdeeld moesten worden over de andere
groepen.
Voor een middag vonden alle kinderen het reuzegezellig om verdeeld
te worden of om ‘gasten’ in de klas te hebben. Voor de leerkrachten,
die kwaliteit van onderwijs willen leveren, is het natuurlijk een hele klus
om naast een combinatiegroep ook nog kinderen uit een andere groep
op te vangen. Daarmee is het lerarentekort -ook bij ons- een serieus
probleem en verspreid over het hele land worden steeds vaker groepen
naar huis gestuurd. Wij willen u erop attenderen dat dit ook op de
Willibrordusschool kan gebeuren.

In onze schoolgids staat welke procedure voorafgaat aan het
onverhoopt naar huis sturen van groepen.

Pasen
Op donderdag 29 maart vieren wij met de kinderen het paasfeest. We starten de dag in alle
groepen met een paasontbijt.
Het is de bedoeling dat de kinderen het eten voor het paasontbijt zelf meenemen.
Groep 1 en 2
Op de deur van groep 1 en 2 komt, vanaf maandag
19 maart, een paashaas te hangen met eitjes waarop de
benodigde etenswaren staan. De ouders van de kinderen
kunnen zelf kiezen wat zij klaarmaken voor dit ontbijt, door
een eitje van de paashaas mee te nemen. Deze spullen
kunnen op 29 maart ’s morgens in de gang op de tafels
neergezet worden.

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

Groep 3 t/m 8
In groep 3 t/m 8 ontbijten de kinderen in groepjes. Per groepje worden de etenswaren
verdeeld. Wilt u als ouder(s) er zorg voor dragen dat uw kind op
29 maart om 8.30 uur deze spullen meeneemt?
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 nemen zelf een bord + bestek
mee en een beker met drinken voor bij het ontbijt. Bord en
bestek gaan vuil mee naar huis, dus een plastic tas is handig om die dag aan uw kind mee te
geven.

In de Goede Week hebben we met alle kinderen ook nog een gezamenlijke paasviering.

Vanuit de Overblijf
DRINKEN
Wij dragen het milieu een warm hart toe. Om de afvalberg niet groter te
maken, hebben we op onze school als regel dat alle kinderen
uit een beker moeten drinken in plaats van uit een pakje.
Wilt u hier ook voor de overblijf aan denken?
KOEK & SNOEP
Op onze school geldt de regel dat de kinderen alleen brood en iets
te drinken meenemen van huis voor de overblijf.
Helaas zien wij steeds vaker weer koekjes en snoepjes in de
trommels. Daarom willen wij u weer herinneren aan de afspraak:

De kinderen nemen alleen brood en iets te drinken mee van huis.
Dus géén snoep of koekjes!
Ieder kind krijgt van de overblijfouders één snoepje aan het einde van de overblijf.
Hierdoor blijft het snoepen binnen de perken en is het voor alle kinderen gelijk.

Ouders die niet willen dat hun kind snoept op school kunnen dit per e-mail doorgeven aan de
coördinatoren van de overblijf: wboverblijf@hotmail.com

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

Herinnering: Snoeien voor een mooi schoolplein!
Het is weer de tijd van het jaar om even goed door de wildernis te gaan rondom het
schoolplein en het weer ‘zomerklaar’ te maken!
Hebt u tijd om maandagavond 26 maart en/of maandagavond 9 april
even de handen uit de mouwen te steken? We starten om 18.00u.
Mocht u in bezit zijn van goed werkende snoei-apparatuur dan is deze
altijd welkom. 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 johnnyzagers@hotmail.com.
We hopen op een goede opkomst… Want: vele handen maken licht werk!

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

DOEKOE actie 2018
Van 19 maart t/m 22 april 2018 kunnen klanten van Coop sparen voor sport- en
spelmaterialen voor scholen in de buurt. Wij doen weer mee!

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

