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17 - ±19 uur Kerstviering
alle kinderen zijn ’s middags VRIJ

Voorleeskampioen
Op dinsdag 26 november hebben wij, na een spannende
wedstrijd, de voorleeskampioen van onze school gekozen.
De winnaar van dit jaar is Guusje van het Bolscher. Zij las voor
uit het boek ‘Oorlogsgeheimen’ van Jacques Vriens.
Guusje gaat namens de Willibrordusschool door naar de
voorleeswedstrijd van de bibliotheek.
Heel veel succes!

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

Twenteranddictee
Pim Toonstra (groep 7) en Thirza Wekamp (groep
8) hebben op 26 november jl. meegedaan aan
het Twenteranddictee in het gemeentehuis in
Vriezenveen.
Zij hebben enorm hun best gedaan, maar zijn
helaas niet in de prijzen gevallen. Voor ons zijn
het natuurlijk wel echte winnaars en wij zijn dan
ook reuzetrots op hen!

Sinterklaas
Op donderdag 5 december a.s. vieren wij het Sinterklaasfeest.
Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het grote plein om
Sinterklaas te verwelkomen. Ouders en kleine broertjes/zusjes
zijn bij deze ontvangst van harte welkom.
Na de aankomst van de Sint gaan wij met de kinderen naar
binnen om het feest verder te vieren. Sinterklaas zal alle groepen
met een bezoek vereren en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
natuurlijk aan de slag met de surprises.

Oproep: Ouder gezocht voor Vroomshoopse verkeerscommissie
In Twenterand worden al enkele jaren vanuit het lokale VVN-team diverse
verkeersactiviteiten georganiseerd: fietscontrole, VOMOL (veilig omgaan met opvallend
landbouwverkeer), vrachtwagenproject en het verkeersexamen.
Voorheen organiseerde Claudia Wierda de organisatie in Vroomshoop. Dit was best een
hele klus waardoor wij als basisscholen vinden dat dit meer in gezamenlijkheid opgepakt zou
kunnen worden. Wanneer er vanuit iedere school een ouder (of ouders) in de
verkeerscommissie zit, kunnen genoemde activiteiten doorgang vinden. Natuurlijk wordt
deze commissie ondersteund door het lokale VVN-team.

Welke ouder(s) van de Willibrordusschool draagt het verkeer een warm
hart toe en wil onze school vertegenwoordigen in deze commissie?
U kunt zich opgeven bij juf Carmen of door een e-mail te sturen naar: info@wbs-school.nl

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

Kerstfeest
Op donderdag 19 december vieren wij op school het kerstfeest.
’s Middags is iedereen vrij, maar om 17.00 uur worden alle kinderen
weer op school verwacht voor een kerstviering en het traditionele
kerstdiner.
Meer informatie over deze avond en de oproep voor het maken van
hapjes ontvangt u binnenkort.

Overblijf of continurooster?
In november is een werkgroep bestaande uit ouders,
personeelsleden en directie bijeen geweest om te kijken in hoeverre
het haalbaar en wenselijk is om een continurooster in te voeren.
Aanleiding hiervoor was de ouderenquête die vorig schooljaar is
ingevuld en waarin enkele ouders het idee opperden om een continurooster in te voeren.
Tijdens de bijeenkomst hebben we op een rijtje gezet welke plus- en minpunten er
verbonden zijn aan het voortzetten van de overblijf of de invoering van een continurooster.
Net als bij een eerder onderzoek in 2015 bleken praktische problemen een grote
belemmering voor de invoering van een continurooster. Enkele voorbeelden:
•

De leerkrachten hebben vanuit de CAO recht op een half uur pauze tussen de
middag. Als kleine school met weinig ambulante mensen en twee schoolpleinen
hebben wij, wanneer de kinderen buiten spelen, onvoldoende toezicht beschikbaar
op beide pleinen. Hiervoor moeten wij, net als nu bij de overblijf, met betaalde
hulpouders gaan werken. Binnen de begroting van de school is hier geen ruimte voor,
terwijl ouders bij een continurooster alleen op vrijwillige basis om een bijdrage
gevraagd kan worden.

•

De werkdruk van het team wordt flink verhoogd wanneer zij tussen de middag geen
tijd meer hebben om benodigdheden voor de middag klaar te leggen.

•

Wij vinden het niet wenselijk om de tijd waarin geluncht wordt aan te merken als
onderwijstijd. Dit betekent dat we tussen de middag 45 minuten moeten reserveren
voor de lunch en de verplichte pauze van 30 minuten.
Hierdoor kan de school om 14.45 uur uitgaan. Dit levert ons slechts een kwartier
tijdswinst op, waarvoor we wel de gehele schoolorganisatie op zijn kop moeten
zetten.

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

Omdat we merken dat:
•

De meeste ouders tevreden zijn;

•

Er voldoende rust voor de leerlingen is;

•

De overblijf stevig staat tegen geringe kosten (BSO is duurder);

•

Het ontbreken van een continurooster ook nieuwe ouders aantrekt;

•

Overblijven dezelfde mogelijkheden biedt aan ouders;

hebben we in de werkgroep besloten dat het invoeren van een continurooster op dit moment
voor onze school niet wenselijk en haalbaar is.

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

