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Voor op de kalender
donderdag 12 maart 2020

studiemiddag team:
alle kinderen zijn ’s middags VRIJ

Herinnering: Betalen ouderbijdrage en schoolreis
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage en het schoolreisje?
ouderbijdrage per kind

€ 15,00

schoolreis groep 1-2

€ 24,00

schoolreis groep 3-4-5-6

€ 21,00

schoolreis groep 7-8

€ 18,00

Overmaken kan op IBAN NL39 ABNA 0617 5810 10 t.n.v. Ouderverg. Willibrordusschool.
Voor het betalen in termijnen via een spaarsysteem kunt u zich aanmelden bij de directie.

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

Dromen van een baan in het onderwijs? Dat kan als zij-instromer!
In verband met het lerarentekort zoekt men ook binnen ons
bestuur (Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand) naar
mogelijkheden om meer nieuwe leraren aan te trekken. Wij zijn blij
dat we via de subsidieregeling van minister Slob samen kunnen
gaan werken met mensen die via een zogenaamd zijinstroomtraject omgeschoold worden tot leraar basisonderwijs.
Op de Willibrordusschool werkt daarom vanaf 1 maart a.s.
meester Auke Jelle Wermink. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Even voorstellen: meester Auke Jelle
Beste ouders,
Graag wil ik mijzelf in deze nieuwsbrief kort aan jullie voorstellen. Mijn naam
is Auke Jelle Wermink, ik ben 31 jaar en woon in Nijverdal. De afgelopen
jaren heb ik gewerkt als HR-medewerker bij een productiebedrijf in
Nijverdal, maar mijn interesse en enthousiasme richting het onderwijs begon
steeds meer te kriebelen.
Per 1 maart begin ik bij de Willibrordusschool met een zij-instroom traject
om leraar basisonderwijs te worden. Deze opleiding duurt twee jaar, waarbij ik vier dagen in
de week werkzaam ben op school. Sinds afgelopen december heb ik bij groep 7/8 al twee
dagen in de week stage gelopen om tot het zij-instroom traject toegelaten te kunnen worden.
Na de voorjaarsvakantie ben ik in groep 3/4 gestart. Hier zal ik tot de zomervakantie op
maandag tot en met donderdag in de groep staan ter ondersteuning van juffen Anneriek,
Liselot en Michelle.
Ik heb er veel zin in en kijk uit naar mijn tijd bij de Willibrordusschool.
Met vriendelijke groet,
Auke Jelle

Coronavirus
Op dit moment is er geen reden om op onze school bijzondere maatregelen m.b.t. het
coronavirus te ondernemen. Wij volgen op dit gebied de adviezen van de GGD. Meer
informatie hierover vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-onderwijs

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

Snoeien voor een mooi schoolplein
Op donderdagavond 2 april 2020 kunnen we uw hulp goed gebruiken! Het is
namelijk weer hoog tijd om de bomen en struiken rond de schoolpleinen te
snoeien. We starten om 18.00u.
Om u op te geven kunt u een mail sturen naar meester Albert via a.berkhof@wbs-school.nl
of naar Johnny Zagers via johnnyzagers@hotmail.com.
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.

Data sporttoernooien
Binnenkort worden er weer diverse sporttoernooien
georganiseerd. De volgende data zijn nu al bekend.
Schoolvoetbaltoernooi
•

meisjes groep 5 t/m 8: dinsdagavond 31 maart 2020

•

jongens groep 5 t/m 8: dinsdagavond 7 april 2020

Schoolkorfbaltoernooi
•

groep 3-4: dinsdagvond 12 mei 2020

•

groep 5 t/m 8: woensdagavond 13 mei 2020

Wist u dat…over begrijpend lezen
Wist u dat…
•

wij voortdurend werken aan verbetering van ons onderwijs.

•

wij dit jaar begrijpend lezen als aandachtspunt hebben.

•

begrijpend lezen nauw samenhangt met technisch lezen en woordenschat.

•

het daarom belangrijk is om vlot te kunnen lezen.

•

wij op school het technisch lezen nog meer tijd en aandacht geven.

•

u kunt helpen door ook veel met uw kind(eren) te lezen.

•

in de klassen veel woordmuren, -paraplu’s en -trappen hangen.

•

dit helpt om de woordenschatontwikkeling uit te breiden.

•

de leerkrachten ook bij elkaar in de klas kijken naar de lessen begrijpend lezen.

•

dit het gesprek op teamniveau over goed lesgeven stimuleert.

•

we elkaar uitdagen om onze lessen nog meer betekenisvol, efficiënt en effectief te
geven.

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

Even voorstellen: juf Lisette
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Lisette Wennemers en ik kom uit Nijverdal. Thuis heb ik
gezelschap van een hondje (Lex) en een kitten (Joy). Sinds 1998 heb ik
op basisschool de Rietslenke in Nijverdal gewerkt. Dit heb ik altijd met
veel plezier gedaan. Op Willibrordusschool kwam onlangs een plekje vrij,
doordat meester Bas wegging. Daarom geef ik nu de rest van dit
schooljaar les aan groep 5/6. Dit doe ik met veel plezier.
In het begin heb ik samen met meester Bas de groep gedraaid en steeds vaker nam ik het
over. Hierdoor heb ik de groep goed leren kennen en ook de manier van werken op deze
school. Ik sta fulltime voor de groep.
Naast het lesgeven ben ik veel te vinden op de tennisbaan in Hellendoorn. Ik vind het ook
heerlijk om tegen een bokszak aan te slaan, escaperooms te spelen, te wandelen en films te
kijken.
Ik hoop hier een gezellige tijd te hebben en ben altijd bereid uw vragen te beantwoorden.
Groetjes, Lisette.

Vakantierooster 2020-2021
Onlangs heeft de medezeggenschapsraad het vakantierooster voor volgend schooljaar
vastgesteld. Hieronder vindt u de data:
Herfstvakantie

ma. 12-10-2020 t/m vr. 16-10-2020

Kerstvakantie

ma. 21-12-2020 t/m vr. 01-01-2021

Voorjaarsvakantie

ma. 22-02-2021 t/m vr. 26-02-2021

Pasen

vr. 02-04-2021 en ma. 05-04-2021

Koningsdag

dinsdag 27 april 2021

Meivakantie

ma. 03-05-2021 t/m vr. 14-05-2021

Pinksteren

ma. 24-05-2021

Zomervakantie

ma. 12-07-2021 t/m vr. 20-08-2021

Overige vrije dagen in verband met bv. studiebijeenkomsten van het team zullen wij bij het
vaststellen van onze jaarplanning bekend maken. Hierover wordt u dan ook geïnformeerd.

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

Muziekles als vervolg op het Willibrordusconcert?
Vond u de optredens afgelopen vrijdag ook zo leuk en is uw kind enthousiast om een
instrument te leren bespelen? Meld uw kind(eren) dan aan voor de muziekopleiding bij De
Harmonie Vroomshoop!

Voor gezinnen die minder financiële mogelijkheden hebben, is het mogelijk om de kosten
voor deze opleiding vergoed te krijgen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur
(https://www.twenterand.nl/jeugdfonds-sport-en-cultuur) of via Stichting Leergeld Twenterand
(https://www.leergeld.nl/twenterand/)

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

