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10-minutengesprekken
Op maandag 19 november en donderdag 22 november a.s. vinden de eerste
10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats.
Voor de gesprekken in groep 7 worden ouders én kinderen
samen uitgenodigd.
Omdat we slechts twee rapportmomenten per schooljaar
hebben, krijgt uw kind geen rapport mee naar huis
voorafgaand aan het gesprek. De leerkrachten informeren u
alleen mondeling over de vorderingen van uw kind.
Het eerste rapport volgt in februari (met aansluitend een
ronde 10-minutengesprekken) en het tweede rapport in de voorlaatste schoolweek voor de
zomervakantie. Hierdoor sluiten onze rapportmomenten aan bij de niet-methodegebonden
Citotoetsen die in de periodes januari/februari en juni worden afgenomen.

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

EU-Schoolfruit
Wat is EU-Schoolfruit?
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw
kinderen op school drie stuks groente en
fruit per leerling per week. De school doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde
voeding. Na 20 weken kunnen uw kinderen zelf groente en fruit
meebrengen naar school. Dit kan natuurlijk ook nu al op de dagen dat
er geen Schoolfruit is op school.

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

Surprises
Op vrijdagmiddag 16 november a.s. trekken de kinderen uit groep 5 t/m 8 weer lootjes voor
de surprises.
Ieder kind uit deze groepen ontvangt bij het trekken van de lootjes een envelop met € 5,-. Dit
geld wordt beschikbaar gesteld door de oudervereniging en moet besteed worden aan het
kopen van de cadeautjes voor de surprise van de klasgenoot. Deze cadeautjes worden
verstopt in de surprise die gemaakt wordt.
Wij attenderen u op het volgende:


Het bedrag van € 5,- wordt eenmalig verstrekt:
o

De leerkracht houdt bij wie het bedrag ontvangen heeft.

o

Het geld wordt alleen overhandigd aan het kind zelf.

o

Bij verlies moeten de kosten voor inkoop van cadeautjes voor de surprise door
u zelf en/of uw kind gedragen worden.

Wij vragen van u:
 Uw kind te ondersteunen bij de inkoop van cadeautjes. Gebruik de wensen op het
verlanglijstje als leidraad.
 Uw kind te ondersteunen bij het maken van een surprise. Een ingepakte doos is
namelijk geen surprise!

Oud papier
De eerstvolgende papierinzameling is zaterdag 3 november 2018.

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

Pietenochtend
Op woensdag 28 november a.s. organiseren wij weer onze jaarlijkse Pietenochtend.
Op die ochtend gaan de kinderen in gemengde groepen van klas naar klas om verschillende
activiteiten te doen, zoals het bakken van pepernoten, pietengym en nog veel meer!
De kinderen mogen deze ochtend verkleed als Piet of Sint
op school komen. Ze hoeven die ochtend geen eten en
drinken mee te nemen.
We zoeken nog enthousiaste ouders die op 28 november
willen meehelpen in de klassen. De opdrachten of werkjes
worden voorbereid door de organisatie van de
Pietenochtend.
Op dinsdagmiddag 27 november om 15.00 uur worden de activiteiten uitgelegd.
Het is dus handig als u, bij opgave voor de Pietenochtend, deze datum ook in uw agenda
vastlegt.
Het belooft een leuke ochtend te worden, dus we hopen op een grote opkomst.
U kunt zich opgeven voor 20 november door:
onderstaand strookje uit te printen en deze inleveren bij de leerkracht van uw kind of een
e-mail te sturen via onderstaande link naar meester Bas of juf Liselot


b.mulder@wbs-school.nl



l.alberink@wbs-school.nl

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vader / moeder van ………………………………………………
geeft zich op als hulpouder voor de pietenochtend op 28 november a.s.
Ik kan wel / niet aanwezig zijn bij de uitleg op 27 november.

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

Kosten schoolreis / kamp
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op 10 oktober jl. zijn de bedragen voor
de ouderbijdrage, de schoolreisjes en het kamp weer vastgesteld.
Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage heeft u inmiddels een brief ontvangen. Deze
bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van diverse activiteiten zoals de aankleding van
het kerstdiner, de cadeautjes of surprisebijdrage op 5 december, limonade en een koekje bij
diverse festiviteiten enz.
De brieven voor de betaling van het schoolreisje/kamp volgen later dit schooljaar.
ouderbijdrage per kind

€ 11,00

schoolreis groep 1-2

€ 22,00

schoolreis groep 3-4-5-6

€ 24,00

kamp groep 7-8

€ 80,00

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

Ouderenquête
Twee jaar geleden hebben wij voor het laatst aan alle ouders
van onze school gevraagd om een tevredenheid enquête in te
vullen. Deze enquête wordt dit jaar wederom afgenomen bij alle
scholen van onze stichting (Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand).
Door deze enquête in te vullen, helpt u ons om verbeterpunten
voor ons onderwijs te formuleren voor de komende jaren. Dit schooljaar moeten wij namelijk
weer een nieuw schoolplan opstellen voor de periode 2019-2013. De resultaten uit de
enquête willen wij meenemen bij het vaststellen van onze speerpunten. Naast ouders wordt
deze enquête ook afgenomen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 en de personeelsleden.
Ieder gezin ontvangt binnenkort per e-mail de uitnodiging om deze enquête in te vullen.
Wij vragen u dringend om deze enquête in te vullen.
Uw medewerking is heel belangrijk om ons onderwijs goed af te kunnen stemmen op de
behoeften van ouders en kinderen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

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

