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Voor op de kalender
vrijdag 28 februari 2020

18.30 uur Willibrordus-schoolconcert in Het Punt

Overblijfkracht gezocht

Wij zoeken met spoed
een overblijfkracht voor
de maandag!
Wie wil zelf helpen of kent iemand die ons overblijfteam kan komen versterken?
Opgeven kan bij Colinda Zagers (via 06-27359669 of wbs-overblijf@hotmail.com )

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

Carnaval
Op vrijdag 14 februari vieren wij CARNAVAL op school. In een aparte brief bij deze
nieuwsbrief vindt u de informatie over deze dag.

Aanschaf strippenkaarten overblijf
De laatste tijd verstuurt de coördinator van de overblijf veel herinneringen voor de aanschaf
van nieuwe strippenkaarten voor 10 overblijfbeurten. Op het moment dat u na een
herinnering geld overmaakt voor een nieuwe strippenkaart, worden eerst de nog
openstaande beurten verrekend. Hiermee kan de kaart snel weer op zijn, zeker wanneer
meerdere kinderen uit een gezin gebruik maken van de overblijf.
Graag attenderen wij u op de mogelijkheid om meerdere strippenkaarten tegelijk aan te
schaffen. Aan de hand van de kalender kunt u uitrekenen hoeveel overblijfbeurten u voor
een periode (of zelfs op jaarbasis) nodig heeft voor uw kind(eren). Resterende strippen
vervallen nooit, maar gaan mee naar het volgende schooljaar.
U kunt een 10-rittenkaart kopen door € 15 (of een veelvoud
hiervan) over te maken op bankrekeningnummer
NL03 RABO 0341 9319 85 t.n.v. Basisschool Willibrordus, onder
vermelding van de naam van de kind(eren).

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

Het Willibrordus-schoolconcert
Voor dit schooljaar hebben wij een subsidie gekregen om het muziekonderwijs bij ons op
school een nieuwe impuls te geven.
In samenwerking met de Muziekvereniging “De Harmonie Vroomshoop” en met behulp van
de leerlijn ‘Muziektalent’ krijgen de kinderen de kans hun muzikale interesse of talent te
ontdekken. Dit proces wordt begeleid door een coach van Kaliber Kunstenschool.
Er wordt op verschillende manieren invulling aangegeven aan de muziekactiviteiten. Zo
hebben we onlangs een nieuwe muziekmethode aangeschaft: 123Zing.
Ook bereiden alle groepen zich voor op een muzikale presentatie:
Een vrolijk meedoeconcert, ‘Kuuk’n concert’ voor en door groep 1 en 2;
In groep 3 en 4 komen de muzikanten van de Harmonie in de klas;
Groep 5 en 6 krijgt op school instrumentale lessen op een instrument
van de Harmonie en gaan een ‘Leerorkest’ vormen;
Groep 7 en 8 krijgen slagwerkworkshops.

Alle groepen gaan hun muzikale talenten presenteren op:
vrijdagavond 28 februari 2020 18:30u – 19:30 u in Het Punt
Ieder gezin van onze school krijgt twee toegangskaarten voor dit concert.
De uitnodiging met de twee toegangskaarten wordt de komende weken aan het oudste kind van het
gezin meegegeven.

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

Trakteren
Een verjaardag is voor kinderen vaak pas compleet als er
getrakteerd mag worden op school. Maar wat laat je je kind
nu uitdelen? De volgende tips kunnen daarbij helpen:
•

Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is.
Een traktatie is een extraatje en hoeft daarom niet groot te zijn.

•

Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.
Een gezonde traktatie is een traktatie waar niet teveel vet en suiker in zit.

•

Geef de leerkracht dezelfde traktatie als de kinderen.
De overige teamleden hoeven niet getrakteerd te worden.

•

Houd het vooral betaalbaar!
Bij een traktatie hoort geen cadeautje voor de klasgenootjes. Een klein eetbaar hapje is voldoende.

•

De kinderen trakteren alleen kinderen in de eigen groep.
Traktaties voor broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes en vriend(innet)jes mogen thuis uitgedeeld worden.

De leerkrachten merken dat traktaties steeds uitgebreider worden. We willen echter
voorkomen dat dit de norm wordt en ouders onnodig op kosten worden gejaagd.
We hopen daarom dat u deze tips ter harte neemt en alle verjaardagen op school
gelijkwaardig kunnen zijn.

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

