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Het team van de Willibrordusschool wenst iedereen
een mooi en gezond 2020!
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Voor op de kalender
donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020

Landelijke Onderwijsstaking
Willibrordusschool is mogelijk DICHT

Bericht van juf Ellen
Nadat er in april vorig jaar bij mij borstkanker werd
geconstateerd kwam ik in een “roller-coaster” terecht. Eerst
volgde een intensief traject van chemo kuren. Deze sloegen
goed aan! Bij de operatie in oktober was de tumor
verdwenen en ook zijn er geen uitzaaiingen gevonden.
Prachtig nieuws! De laatste weken van december vonden
de bestralingen plaats. Ook deze heb ik goed doorstaan.
Nu volgt nog een lange weg van herstel, maar positief ga ik
die tegemoet.
Gelukkig weet ik mij gesteund door veel liefde van mijn man, kinderen en vrienden en
natuurlijk niet te vergeten de collega’s, die regelmatig langskomen. Ook kom ik af en toe op
school om mijn gezicht te laten zien en even bij te praten. Vaak word ik verwelkomd met een
hartelijke knuffel van de kinderen, wat is dat toch mooi. Hartverwarmend!
Er zijn veel ouders die mij regelmatig vragen hoe het er mee gaat, kaartjes hebben gestuurd,
of een praatje maken. Heel attent! Voor al deze dingen ben ik jullie erg dankbaar, dat doet
een mens goed!!!!
Het herstel zal dus nog wel enige tijd duren. Rest mij, nogmaals iedereen hartelijk te danken
voor alle belangstelling en iedereen een heel goed, gelukkig en vooral gezond 2020 toe te
wensen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Zondervan

Afname toetsen
De komende weken worden er op diverse momenten in alle groepen
weer toetsen afgenomen.
Mocht u een dokters- of tandartsafspraak willen plannen, vraag dan
aan de leerkracht van uw kind of er op de betreffende dag geen toets
afname gepland staat.

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

Voorleesontbijt

Op woensdag 22 januari a.s. vindt het voorleesontbijt plaats. Wie de voorlezers zijn, blijft nog
even een verrassing.
Na het voorlezen zullen wij gezamenlijk ontbijten met de kinderen in de klas. Het brood voor
dit ontbijt nemen de kinderen zelf van huis mee naar school.

Wilt u uw zoon of dochter op woensdag 22 januari een ontbijtje in een broodtrommel
en iets te drinken meegeven naar school?

Onderwijsstaking 30 + 31 januari 2020
De onderwijsvakbonden hebben hun leden opgeroepen om eind januari twee dagen te gaan
staken. Onlangs zijn er nieuwe cao-afspraken gemaakt, maar structureel geld voor onderwijs
blijft uit en is hard nodig. Met incidenteel geld kunnen geen investeringen worden gedaan in
bijvoorbeeld meer handen voor de klas, structurele werkdrukverlaging of het verbeteren van
de arbeidsvoorwaarden. Met de tweedaagse staking benadrukken we bij de politiek dat
urgente problemen in het onderwijs om structurele investeringen vragen.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de acties op 30 en 31 januari a.s. eruit gaan zien.
Onze leerkrachten overleggen daarom nog over hoe zij invulling willen geven aan een
eventuele actie. Wij laten u binnenkort weten of de Willibrordusschool op deze dagen wel of
niet geopend is. Houdt u echter wel rekening met een mogelijke lerarenstaking op deze twee
dagen.

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

Aanmelden nieuwe leerlingen
Op dinsdag 4 februari a.s. zijn ouders en kinderen jonger dan 4 jaar van harte welkom om
een kijkje te nemen op onze school. Tussen 9.00 en 11.30 uur is er vrije inloop mogelijk
waarbij nieuwe ouders en hun kind de sfeer kunnen proeven tijdens een gewone lesochtend.
’s Avonds is er vanaf 18.30 uur een informatie- en
aanmeldavond voor nieuwe ouders. Er zijn rondleidingen
door de school en er is gelegenheid om nieuwe leerlingen
aan te melden.
Mocht u zelf kinderen hebben in de leeftijdscategorie tot 4 jaar, dan zien we u
graag op een van beide dagen. Mocht u iemand kennen, die hier wellicht in geïnteresseerd
is, geef dit bericht dan door!

Voor meer informatie of aanmelden is het overigens ook altijd mogelijk om een persoonlijke
afspraak te maken met de directie.

4 februari 2020

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

