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Babynieuws
De wereld heeft er twee lieve meisjes bij!
Op 6 mei 2020 is Soof Polman geboren. Soof is de
dochter van juf Kitty en haar vriend Stefan.
Natuurlijk zijn de broers van Soof ook heel trots op
hun kleine zusje. Veel geluk samen!

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

Een week eerder, op 1 mei 2020, werden meester Bas en
zijn vrouw Tibel de trotse ouders van Liya.
Wij wensen dit jonge gezin een mooie toekomst met elkaar!

Helaas dit jaar geen schoolreisje
Door het bestuur van onze stichting SKOT is het besluit
genomen dat schoolreisjes en schoolkampen dit jaar niet door
kunnen gaan. Ook alternatieve overnachtingen bv. op school
zijn niet toegestaan.
Heel erg jammer en voor velen wederom een
teleurstelling in deze coronatijden, maar het
besluit is genomen in belang van de gezondheid
van kinderen, ouders en collega’s. Hiermee
kunnen en willen we geen risico's lopen. Daarnaast hopen we
hiermee te voorkomen dat we in een situatie belanden waarin
ons weer meer beperkingen worden opgelegd.
Het geld dat u betaald heeft voor het schoolreisje is geïnd en wordt beheerd door de
oudervereniging. Zij storten het betaalde schoolreisgeld van groep 1 t/m 7 voor het einde van
het schooljaar terug op uw rekening.
GROEP 8
Een schoolkamp stond voor onze school dit jaar niet op de planning. De kinderen van groep
8 zijn immers vorig jaar al op kamp geweest.
De leerkrachten van groep 8 waren/zijn echter wel druk aan het nadenken over een leuke
dag voor groep 8 als alternatief voor een kamp aan het einde van hun basisschooltijd. De
kinderen hoopten dat zij een nachtje op school konden slapen. Dit zal dus helaas ook niet
kunnen, maar de leerkrachten denken met de kinderen al na over andere leuke dingen. Juf
Marleen en juf Marije gaan hiermee verder aan de slag.
Omdat het bestuur heeft gezegd dat het wel is toegestaan om 'alternatieve dagprogramma’s
te hebben waarin onderdelen van het schoolkamp gedaan worden (uiteraard wel met
inachtneming van de dan geldende RIVM richtlijnen)', is ons idee om groep 8 wel naar
Hellendoorn te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met de groep 8-dag
die de leerkrachten al voorbereiden. Een datum hiervoor moet nog geprikt worden.
Voor de afscheidsavond van groep 8 geldt dat deze georganiseerd kan worden onder de dan
geldende RIVM richtlijnen. Er zijn nu nog veel vraagtekens omtrent mogelijkheden tot
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opvoeren van de musical en de wijze waarop we bij elkaar kunnen komen. Hierover
informeren wij ouders en kinderen van groep 7-8 te zijner tijd verder.

100-jarig jubileum
In november 2021 is er sprake van 100 jaar katholiek
basisonderwijs in Vroomshoop/Geerdijk. Dit eeuwfeest
willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten
gaan.
Voor de coronacrisis hebben we binnen het team,
oudervereniging en medezeggenschapsraad
gebrainstormd over hoe dit jubileum inhoud kunnen geven.
Diverse ideeën zijn al geopperd. Een reünie, een feestdag voor
de kinderen, sport & spel, een receptie, een viering, een magazine enz.
De uitwerking hiervan willen we volgend schooljaar starten, zodat we ruim een jaar de tijd
hebben om een mooi jubileum voor te bereiden.
Dit kunnen we echter niet alleen met de teamleden realiseren. Daarom vragen wij uw hulp.
 Wie wil helpen bij de voorbereidingen van het 100-jarig jubileum van de
Willibrordusschool? 
Natuurlijk kunnen ook oud-leerlingen, oud-ouders, of oud-medewerkers zich hiervoor opgeven.

Heel lang geleden zag de RK-school er zo uit:
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