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Landelijke Onderwijsstaking
de Willibrordusschool is de hele dag DICHT

Staking 6 november 2019 gaat door!

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

EU-Schoolfruit
Wat is EU-Schoolfruit?
Van 13 november 2019 t/m 17 april 2020
krijgen uw kinderen op school drie stuks
groente en fruit per leerling per week. De
school doet namelijk weer mee aan EUSchoolfruit!
Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding. Voor
en na deze 20 weken nemen de kinderen zelf groente en fruit mee
naar school op de aangegeven dagen.

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

Babynieuws
Onlangs verraste meester Bas zijn collega’s met een
zelfgemaakte traktatie. Toen het bakje open ging
zagen wij dat hij ons meer had te vertellen. In april
2020 verwachten hij en zijn vrouw Tibel namelijk hun
eerste kindje. Van harte gefeliciteerd!
En er is nog meer babynieuws:
Juf Kitty en haar vriend Stefan
verwachten namelijk hun vierde
kindje. Als gezin maken zij toekomstplannen en met de komst van
een kleintje gaat hun wens voor een groter gezin in vervulling. Wij
wensen hen een goede zwangerschap!

Surprises
Op vrijdagmiddag 15 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!

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

We hopen op een leuk Sinterklaasfeest, waarbij
ieder kind verrast wordt met een passend cadeau!

10-minutengesprekken
Op maandag 18 november en donderdag 21 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.

Muziekonderwijs
Zoals wij in de nieuwsbrief van oktober 2019 schreven staan in het
Schoolplan 2019-2023 onze plannen voor de komende 4 jaar beschreven.
Naast het leren van kennis, vinden wij het ook belangrijk om aan de persoonsvorming van
kinderen bij te dragen en hen mogelijkheden te bieden om hun talenten te ontwikkelen. Dit
schooljaar gaan wij daarom aan de slag met het versterken van ons muziekonderwijs.
In samenwerking met de Kaliber Kunstenschool en De Harmonie Vroomshoop gaan wij
diverse muzikale activiteiten opzetten.
Het team wordt ook begeleid en leert hoe zij als leerkrachten plezier in het maken
van muziek over kunnen dragen op de kinderen. Tijdens onze studiemiddag op
4 november a.s. gaan we onder andere hiermee aan de slag.

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

Pietenochtend
Op woensdag 27 november a.s. organiseren wij de jaarlijkse pietenmorgen.
Dit jaar willen we deze ochtend een nieuwe invulling geven.
We willen 'workshops' geven aan de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 en aan de
kinderen van de groepen 5 tot en met 8.

We zijn daarom op zoek naar creatieve ouders die ons kunnen/willen
helpen bij het geven van een workshop.
Ben jij zo'n ouder, die samen met een groepje kinderen wil verven, timmeren, koken,
computeren, schminken, make-uppen o.i.d.? Geef je dan op bij Juf Marjolein of juf Marije via:
m.braamhaar@wbs-school.nl
m.maassenvandenbrink@wbs-school.nl
Heb je als ouder zelf een leuk idee voor een workshop van
ongeveer 1 uur en 15 minuten, laat het ons weten!
We hopen er samen een leuke, creatieve ochtend van te
maken.

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

