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Voor op de kalender
maandag 31 augustus 2020

ouderavond groep 7-8 + snoeiavond schoolplein

dinsdag 1 september 2020

ouderavond groep 1-2

maandag 7 september 2020

ouderavond groep 5-6

dinsdag 8 september 2020

ouderavond groep 4

woensdag 9 september 2020

ouderavond groep 3

(let op: u moet zich vooraf opgeven voor de ouderavonden!)

Ouders in school en verjaardagen vieren
Zoals aangegeven is het weer toegestaan voor ouders om in de school te
komen.
Op de Willibrordusschool betekent dit dat wij ouders alleen ontvangen op
afspraak. Dit geldt ook voor het brengen van de traktatie voor de verjaardag van
uw kind(eren) en het maken van een foto bij het uitdelen. Hierbij rekenen wij op de
aanwezigheid van slechts één ouder.

Neem voor het maken van de afspraak dus altijd eerst contact op met de leerkracht.

De volgende voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u in de school komt:
o

De onderlinge afstand van 1,5 meter moet gewaarborgd worden

o

Bij binnenkomst worden gezondheidsvragen gesteld

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:
•

De traktatie moet eetbaar of drinkbaar zijn.
Een cadeautje hoort er dus niet bij.

•

De traktatie moet in 1x op te eten zijn.

•

Corona proof trakteren? Kies voor kant-en-klare hapjes.

•

Zelf iets knutselen mag, maar dit hoeft echt niet.

•

Bij voorkeur niet al te ongezond.

Het belangrijkste is dat er niks moet. U hoeft zich dus niet gek te (laten) maken

.

Muziekles
Zoals jullie allemaal nog wel weten hebben jullie op 28 februari jl.
een geweldig concert gegeven met muzikanten van
muziekvereniging de Harmonie Vroomshoop in het theater van het
Punt.
Nu er weer muziek mag worden gemaakt, brengen wij de
muziekles opnieuw bij jullie onder de aandacht.
Na de zomervakantie starten de muzieklessen namelijk bij
muziekvereniging de Harmonie Vroomshoop voor o.a. de blaasinstrumenten: bugel, trompet
en saxofoon, waar sommigen van jullie in de klas les op hebben gehad, maar natuurlijk ook
voor trombone, bariton, hoorn.
Ook zullen de slagwerklessen weer van start gaan, evenals de AMV (algemene muzikale
vorming). De AMV is voor leerlingen vanaf groep 4. Ook leerlingen die ouder zijn, maar geen
AMV hebben gehad, kunnen zich opgeven voor muziekles op een blaasinstrument of
slagwerk.
Opgeven kan via een berichtje naar info@deharmonievroomshoop.nl

Gezonde tussendoortjes
Ook dit jaar stimuleren we een gezond en verantwoord voedingspatroon.
Maandag en dinsdag: verantwoorde tussendoortjes.
Denk dan aan een tussendoortje met minder vet en suiker, zoals een rijstwafel,
minikrentenbol, plakje ontbijtkoek of kinderkoekje.

Let bij de kinderkoekjes op de totale calorieën per koekje, deze kunnen flink variëren. En
geef ze niet de hele verpakking mee. Vaak zijn deze koeken per 2 of 3 verpakt, maar dat is
veel te veel als tussendoortje.
Woensdag-donderdag-vrijdag: fruit of groente als tussendoortje.

De leerkrachten besteden in de klas ook aandacht aan het nuttigen van gezonde
tussendoortjes en geven indien nodig ook onverantwoorde snacks mee terug naar huis.
Drinken: Daarnaast gebruiken wij op onze school geen kinderdrinkpakjes. Vaak zitten deze
pakjes boordevol suikers en het dagelijks weggooien van een pakje draagt ook niet bij aan
het milieu. Dit geldt ook tijdens de overblijf.
Kinderen hebben voldoende vocht nodig, dus geef in een beker het liefst magere of halfvolle
melk, karnemelk, yoghurtdrank (light) of water mee.

Foutje…
Het juiste e-mailadres van juf Marleen is: m.gehring@wbs-school.nl

Herinnering: opgeven informatieavond
U kunt zich nog steeds opgeven voor de verschillende informatieavonden:
maandag 31 augustus 2020

groep 7-8

dinsdag 1 september 2020

groep 1-2

maandag 7 september 2020

groep 5-6

dinsdag 8 september 2020

groep 4

woensdag 9 september 2020

groep 3

Alle avonden beginnen om 19.00 uur.
De groepsleerkrachten geven deze avond informatie over verschillende zaken die in de
betreffende groep dit jaar aan bod komen. Zo zullen ze het een en ander vertellen over de
werkwijze in de groep, de leerstof, de toetsen en ingaan op regels en afspraken.
Wij willen benadrukken dat het deze avond gaat om het geven van
algemene groeps-informatie. De avond is niet bedoeld om het functioneren
van uw kind of de groep ter sprake te brengen. Hiervoor kunt u altijd een
aparte afspraak maken met de leerkracht(en).

Thuisblijf regels

