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Babynieuws
Op 22 augustus hebben juf Marije en haar man
Bert hun derde kindje gekregen:
een zoon Teun.
Jur en Fem zijn ook heel blij met hun
kleine broertje.
Wij wensen het gezin veel geluk en
speelplezier.

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

Voor op de kalender
Deze eerste week van het schooljaar krijgt u de Willibrorduskalender.
Helaas ontbreken de data van de MR-vergaderingen op de kalender.
Deze zijn gepland op: ma. 29-10-2018 / ma. 28-01-2019 / ma. 15-04-2019 /
ma. 01-07-2019
Wilt u deze data zelf toevoegen aan de kalender?

Gezonde tussendoortjes
Het stimuleren van een gezond en verantwoord voedingspatroon vinden wij belangrijk.
Daarom willen wij meer aandacht besteden aan een gezond tussendoortje.
Een gezond tussendoortje kan bijvoorbeeld fruit of groente zijn (stukjes komkommer, kleine tomaatjes
etc.). Geef fruit geschild of gewassen in een plastic bakje mee, de kinderen kunnen dit vaak niet zelf
en het ontbreekt de leerkrachten aan tijd om dit te doen.
Of geef een tussendoortje met minder vet en suiker, zoals een rijstwafel, minikrentenbol, plakje
ontbijtkoek of kinderkoekje.
Let bij de kinderkoekjes op de totale calorieën per koekje, deze kunnen flink variëren. En geef ze niet
de hele verpakking mee. Vaak zijn deze koeken per 2 of 3 verpakt, maar dat is veel te veel als
tussendoortje.

De leerkrachten besteden in de klas ook aandacht aan het nuttigen van gezonde
tussendoortjes en geven indien nodig ook onverantwoorde snacks mee terug naar huis.
Daarnaast is het gebruik van kinderdrinkpakjes op onze school niet toegestaan. Deze pakjes
zitten boordevol suikers en het dagelijks weggooien van een pakje draagt ook niet bij aan het
milieu. Dit geldt ook tijdens de overblijf.
Kinderen hebben voldoende vocht nodig, dus geef in een beker het liefst magere of halfvolle
(school)melk, karnemelk, yoghurtdrank (light) of water mee.

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

Contact met school
Zoals u weet zijn de leerkrachten ook per e-mail bereikbaar. De e-mailadressen vindt u
hieronder:
groep naam

e-mailadres

1

juf Angela

a.zwiers@wbs-school.nl

2

juf Annemiek

a.vanengelen@wbs-school.nl

Juf Marjolein

m.braamhaar@wbs-school.nl

juf Anneriek

a.korenromp@wbs-school.nl

juf Ellen

e.zondervan@wbs-school.nl

5-6

meester Bas

b.mulder@wbs-school.nl

8

juf Kitty

k.asbroek@wbs-school.nl

juf Marije

m.maassenvandenbrink@wbs-school.nl

Juf Marleen

m.gehring@skot.nl

3-4

juf Liselot

l.alberink@wbs-school.nl

directie

info@wbs-school.nl

meester Albert

a.berkhof@wbs-school.nl

Wij houden de volgende omgangscode aan:


Korte berichten (over bijvoorbeeld een dokter- of tandartsbezoek)
kunnen via de e-mail worden doorgegeven.



Informatie over de schoolprestaties en het welzijn van uw kind
verstrekken wij niet via de mail. Hiervoor kunt u een persoonlijke
afspraak maken met de leerkracht(en).



Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch vóór 8.30 uur.

Formulieren voor ouders
Deze week ontvangt ieder kind drie formulieren: een telefoonlijst, een vragenlijst voor ouders
(hierop kunt u informatie over uw kind geven aan de leerkracht) en een
toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens. Wij verzoeken u om deze lijsten zo
spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren op school.

Omdat wij onze informatie up-to-date willen houden, ontvangt u ieder jaar een nieuwe lijst.
De oude lijsten zijn aan het einde van het voorgaande schooljaar vernietigd.
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Klasbord
Ook dit jaar informeren de leerkrachten de ouders van hun groep over
allerlei leuke activiteiten en praktische informatie via Klasbord.
Klasbord is een communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in het
onderwijs:


Met Klasbord houd je ouders en betrokkenen op een leuke en directe manier op de
hoogte van de activiteiten in de klas.



Klasbord is gebruiksvriendelijk en de privacy is gewaarborgd.



Starten kan via de app op je smartphone of tablet of via de website van Klasbord.



Ouders, betrokkenen & leerlingen ontvangen de berichten uit de klas direct.



Klasbord is helemaal gratis.

Via Klasbord zullen vooral foto's en korte berichten verstuurd worden.
Iedere klas heeft een eigen code die u kunt gebruiken om in te loggen bij de
klas van uw kind(eren). De code kan door meerdere mensen gebruikt worden,
waardoor zowel vaders als moeders zich kunnen aanmelden.
Via de leerkrachten krijgt u de code waarmee u zich aan kunt melden voor de
groep(en) van uw kind(eren).

Snoeien
Komt u ook helpen?
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. We starten om 18.00u.
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.

Openingsviering
Vrijdag 14 september a.s. is er een viering ter ere van de opening van het
schooljaar in de kerk aan de Geerdijk. Alle groepen gaan hiernaartoe. De
leerkrachten van de onderbouwgroepen zijn daarom op zoek naar ouders
die ons met de auto naar de kerk willen rijden. Hierover ontvangt u van hen een bericht.
De bovenbouwgroepen gaan op de fiets naar de kerk.
Verder nodigen wij iedereen van harte uit om deze viering in de kerk bij te wonen. De
aanvang is om 9.00 uur.
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Sportdag 2018
Op donderdag 20 september aanstaande hebben we een sportdag. Net als
voorgaande jaren zijn verschillende verenigingen aanwezig, die de
kinderen begeleiden tijdens diverse sporten.


De groepen 3-4-5 sporten in de ochtend en zijn ’s middags vrij.



De groepen 6-7-8 sporten in de middag en zijn ’s ochtends vrij.



De kleuters zijn de hele dag vrij.

Verdere informatie volgt binnenkort.

Controle hoofdluis
Na elke schoolvakantie controleren de kriebelmoeders op school alle kinderen
op hoofdluis. Zo weten we zeker dat we het nieuwe seizoen zonder hoofdluis
ingaan. Dit is fijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten.
U bent er als ouder zelf verantwoordelijk voor dat uw kind(eren) zonder
hoofdluis naar school komen. Wij als school bieden alleen ondersteuning. Wij
adviseren u dan ook om liefst wekelijks, maar in ieder geval aan het einde van
elke schoolvakantie de hoofden van uw kind(eren) te controleren op hoofdluis
met een luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen dat ze hoofdluisvrij naar school
komen. Mocht uw kind hoofdluis hebben laat dit dan zo spoedig mogelijk aan de leerkracht
weten.
Op donderdagmorgen 6 september a.s. is de eerste hoofdluiscontrole van dit nieuwe
schooljaar. De kriebelmoeders controleren dan ieder kind van groep 1 t/m 8 op hoofdluis.
Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt er contact met u
opgenomen. Geen bericht = geen luis! Wilt u eraan denken om uw kind(eren) donderdag
zonder haargel, vlechten etc. naar school te laten gaan?
Wij gaan voor een luizen-vrij schooljaar!

Geen meester- en juffendag?
Op de kalender vindt u dit jaar geen meester- en juffendag. De reden hiervan is dat de
leerkrachten hun verjaardag(en) graag met de eigen klas op een zelf gekozen datum willen
vieren. De Koningsspelen staan wel gewoon gepland en op deze dag vieren we met de hele
school een feestje!
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De Gouden Weken
‘Een goed begin is het halve werk’
Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming
en verwoordt in één keer het doel van de Gouden Weken.
De eerste weken van dit nieuwe schooljaar zetten wij in op de
procesvorming in de groepen, dat noemen wij de Gouden Weken. Kinderen ontwikkelen zich
razendsnel, ook op sociaal niveau. Elke groep heeft de eerste weken na een zomervakantie
weer tijd nodig om zich te vormen. Een goede begeleiding van de leerkracht is hierbij erg
belangrijk. Juist deze periode is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor
een goede groepsvorming, zodat normen door de klas en de leerkracht samen worden
bepaald. Ook jullie, als ouders, kunnen niet los gezien worden van de groepsvorming op
school.
Wij gaan de eerste schoolweken in alle groepen aan de slag om ons pedagogisch klimaat
verder te optimaliseren. We hopen op weken vol sfeer en een goed groepsgevoel, waar we
het komende schooljaar nog veel plezier van gaan hebben!

Overblijven
Deze week krijgt u via uw zoon/dochter een informatiebrief over het overblijven. Wilt u het
aangehechte aanmeldformulier invullen en zo spoedig mogelijk bij de leerkracht inleveren?
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen per abuis naar huis gaan voor de lunch,
werken we met een agenda, die in de hal ligt. Een incidentele overblijfbeurt kunt u als ouders
hierin zelf noteren.
Vaste overblijfbeurten worden aan de hand van het aanmeldformulier al opgenomen in de
administratie van de overblijf.

Wensjes
In groep 1 t/m 4 kunnen de kinderen een wensje maken voor de
verjaardagen van vaders, moeders, opa’s en oma’s.
Op het prikbord in de hal bij de kleuters hangt voor groep 1 en 2
een kalender waarop u kunt opschrijven wanneer één van deze
verjaardagen is.
In groep 3 en 4 kunnen de ouders/kinderen het zelf bij de leerkracht aangeven.
Voor overige feesten, zoals o.a. een huwelijk of een jubileum kunt u zelf de kinderen thuis
iets laten maken. Leuke kleurplaten hiervoor kunt u bijvoorbeeld vinden op:
http://kids.flevoland.to/kleuren/index.shtml
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Oud papier
De eerstvolgende papierinzameling is zaterdag 8 september 2018.

Informatieavond
Op maandag 17 september a.s. is onze jaarlijkse informatieavond.
De groepsleerkrachten geven deze avond informatie over verschillende zaken die in de
betreffende groep dit jaar aan bod komen. Zo zullen ze het een en ander vertellen over de
werkwijze in de groep, de leerstof, de toetsen en ingaan op regels en afspraken. De
informatie wordt gegeven in twee rondes, zodat u de gelegenheid hebt om meerdere
groepen te bezoeken.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30 – 20.15 uur

groepsinformatie ronde 1

20.20 – 21.05 uur

groepsinformatie ronde 2

Wij willen benadrukken dat het deze avond gaat om het geven van algemene groepsinformatie. De avond is niet bedoeld om het functioneren van uw kind of de groep ter sprake
te brengen. Hiervoor kunt u altijd een aparte afspraak maken met de leerkracht(en).
Opgeven kan via info@wbs-school.nl of door het uitprinten van onderstaand strookje.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ouders van ……………………………………………………..
komen wel / niet * naar de informatieavond op
maandag 17 september 2018.
In ronde 1 bezoeken wij graag de voorlichting van groep ……
In ronde 2 bezoeken wij graag de voorlichting van groep ……
* doorhalen wat niet van toepassing is.

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

