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Voor op de kalender
woensdag 1 juli 2020

vertoning afscheidsfilm gr 7-8 voor groep 1 t/m 6

donderdag 2 juli 2020

10.30-11.45 uur doordraai-uur gr. 1 t/m 7

vrijdag 3 juli 2020

spelletjesochtend

maandag 17 augustus 2020

8.30 uur start nieuwe schooljaar

donderdag 27 augustus 2020

studiemiddag team, alle kinderen zijn ’s middags VRIJ

maandag 31 augustus 2020

avond: snoeien struiken schoolplein

Spelletjesochtend oudervereniging
Omdat de kinderen dit schooljaar veel leuke dingen hebben moeten missen
(o.a. de Koningsspelen en het schoolreisje) heeft de oudervereniging het
initiatief genomen om op vrijdagochtend 3 juli een leuke ochtend te
organiseren voor de kinderen als afsluiting van het schooljaar. In
groepjes gaan de kinderen allerlei spelletjes doen. De ouders van de
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oudervereniging en de leerkrachten begeleiden deze activiteiten. Wij zijn heel blij met dit
initiatief en hopen dat de kinderen veel plezier hebben. Bedankt ouders van de OV!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor deze gezellige ochtend.

Ophalen laatste schooldag
Op vrijdag 3 juli a.s. begint om 11.45 uur de zomervakantie. Wij luiden de vakantie met alle
kinderen in op het grote plein. De kleuters moeten daar dus ook opgehaald worden.
Wij vinden het fijn om ook u als ouders te zien bij de afsluiting van het
schooljaar en elkaar een goede vakantie te wensen. Wij nodigen u
daarom uit om toch een keer het plein op te komen. U kunt
plaatsnemen aan de randen van het plein langs het muurtje, de
fietsenstalling en de struiken. Denk daarbij wel aan voldoende afstand
houden tot andere ouders. De kinderen en leerkrachten komen in het
midden van het plein te staan.

Benodigdheden nieuwe schooljaar
Ieder jaar zien we dat sommige kinderen de zomervakantie hebben
benut om leuke schoolartikelen te kopen. Omdat we op school ook
allerlei spullen inkopen, lijkt het ons goed om te vermelden wat er evt.
zelf aangeschaft kan worden.
Schrijf- en kleurmateriaal wordt op school uitgedeeld. Een leuke etui of kleine puntenslijper
mogen meegenomen worden (gelpennen en kneedgum worden in de klas niet gebruikt).
Agenda
In groep 7 en 8 verwachten we dat de kinderen zelf een agenda hebben aangeschaft om hun
huiswerk in op te schrijven.

Coronamaatregelen na de zomervakantie
In de afgelopen maanden en weken heeft het onderwijs op onze school er als gevolg van de
coronamaatregelen heel anders uitgezien dan we gewend waren. Na de zomervakantie
zullen diverse maatregelen gehandhaafd moeten worden. Afstand houden en vaak de
handen wassen zijn ‘het nieuwe normaal’. Vóór de start van de school op maandag 17
augustus hopen wij u te kunnen informeren over de gang van zaken op school.

Jaarverslag SKOT
Geïnteresseerd in onze stichting? Op
https://www.skot.nl/Portals/1105/docs/Jaarverslagen/Publieksjaarverslag%20SKOT%202019
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%20.pdf?ver=2020-06-04-113209-557 vindt u het jaarverslag 2019 van de Stichting
Katholiek Onderwijs Twenterand.

Willibrorduskalender 2020-2021
Na de zomervakantie verschijnt de nieuwe Willibrorduskalender. Op deze kalender vindt u
per maand de vermelding van belangrijke data. Op de achterzijde van ieder blad vindt u
praktische informatie over schoolse zaken.
Om u toch alvast te informeren over diverse vrije dagen en vakanties, vindt u hieronder
alvast 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

Vrije dagen groep 1-2

vrijdag 2 oktober en maandag 5 oktober 2020
vrijdag 5 maart en maandag 8 maart 2021
dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei 2021

Studiemiddagen team

donderdagmiddag 27 augustus 2020

(alle kinderen vrij)

dinsdagmiddag 10 november 2020
maandagmiddag 29 maart 2021
donderdagmiddag 1 juli 2021

Extra vrije middagen

vrijdagmiddag 4 december 2020
donderdagmiddag 17 december 2020 (let op: alle kinderen

worden ’s avonds bij de kerstviering verwacht)
vrijdagmiddag 18 december 2020
vrijdagmiddag 12 februari 2021
vrijdagmiddag 23 april 2021
vrijdagmiddag 9 juli 2021
Kamp groep 7-8

woensdag 26 t/m vrijdag 28 mei 2021

Schoolreis groep 1 t/m 6

dinsdag 15 juni 2021 (groep 7-8 vrij)
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Opbrengst Bag2School
In de week van 8 juni heeft de Oudervereniging, in samenwerking met Bag2School, de
eerste inzameling van oude kleding georganiseerd. Het resultaat heeft onze verwachtingen
overtroffen! In totaal is er 1160 kg aan oude kleding ingezameld, wat goed is voor een
bedrag van € 348. Top! We hebben hier een grote hoeveelheid mensen blij mee kunnen
maken die onze tweedehands kleding hard nodig hebben.

Lezen in de zomervakantie
Voor de kinderen die niet zo veel lezen en die het niveau nét aankunnen is het van groot
belang dat ze - ook als het vakantie is - blijven lezen. Als dit niet gebeurt dan zakt de
leesvaardigheid zodanig, dat het begin van de volgende groep moeizaam verloopt. Het weer
opstarten van de leesvaardigheid kost dan veel energie en aandacht. In de praktijk blijkt ook
dat een aantal kinderen gefrustreerd raakt en het lezen als een vervelende opdracht gaat
zien. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom de volgende oproep:
Ouders (maar het mogen natuurlijk ook grootouders zijn): zorg ervoor dat uw kind in de
zomervakantie voldoende leesmomenten heeft!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u meer informatie over ‘Zomerlezen’. En vanaf 1 juli
kan uw kind via de VakantieBieb-app weer verschillende boeken lezen.

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

Snoeien voor een mooi schoolplein
Op maandagavond 31 augustus 2020 kunnen we uw hulp goed
gebruiken. We gaan namelijk de bomen en struiken rondom de
schoolpleinen weer snoeien.
Zet deze datum dus alvast in de agenda. We starten om 18.00u.
Als we met een mooi aantal zijn, is het niet veel werk en voor de inwendige mens wordt
uiteraard gezorgd!
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar meester Albert via a.berkhof@wbs-school.nl
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.

Het team van de Willibrordusschool
wenst iedereen
een
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