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Voor op de kalender
Om alvast te noteren:
donderdagavond 11 februari 2021

kindergala-avond op school

Omdat er dit seizoen weinig carnavalsactiviteiten zijn, is het een grote wens van de kinderen
in groep 8 om een gala-avond op school te hebben. Samen met onze jeugdprins en adjudant, de dansmariekes en de kindercommissie van De Smoezen gaan we er een leuke
avond van maken. Alle kinderen mogen daarom ’s avonds naar school.
Meer informatie over deze avond volgt te zijner tijd.

Kosten ouderbijdrage, schoolreis en kamp
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op 1 oktober jl. zijn de bedragen voor de
ouderbijdrage en de schoolreisjes van dit schooljaar vastgesteld.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van diverse activiteiten zoals
de aankleding van het kerstdiner, de cadeautjes of surprisebijdrage op 5 december,
limonade en een koekje bij diverse festiviteiten enz.
Voor de betaling van alle kosten ontvangt u van de oudervereniging een bericht.
ouderbijdrage per kind

€ 15,00

schoolreis groep 1-2

€ 25,00

schoolreis groep 3-4-5-6

€ 22,00

kamp groep 7-8

€ 83,00

Voorleeskampioen
Op 7 oktober jl. hebben wij, na een spannende wedstrijd, de
voorleeskampioen van onze school gekozen.
De winnaar van dit jaar is Guusje Jansen. Zij las voor uit het boek
‘Matilda’ van Roald Dahl.
Guusje gaat namens de Willibrordusschool door naar de
voorleeswedstrijd van de bibliotheek.
Heel veel succes!

10-minutengesprekken
Binnenkort vinden de 10-minutengesprekken voor groep 1 t/m 7 plaats.
In verband met corona vinden veel van deze gesprekken telefonisch
plaats. Hierover heeft u een brief ontvangen.
Omdat we slechts twee rapportmomenten per schooljaar hebben,
krijgt uw kind geen rapport mee naar huis voorafgaand aan het
gesprek. De leerkrachten informeren u in deze periode alleen
mondeling over de vorderingen van uw kind.
Het eerste rapport volgt in februari (met aansluitend een ronde 10-minutengesprekken) en
het tweede rapport in de voorlaatste schoolweek voor de zomervakantie. Hierdoor sluiten
onze rapportmomenten aan bij de niet-methodegebonden Citotoetsen die in de periodes
januari/februari en juni worden afgenomen.

EU-Schoolfruit
Wat is EU-Schoolfruit?
Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 krijgen uw
kinderen op school gratis drie porties groente en
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EUSchoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde
voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

Voor en na deze 20 weken nemen de kinderen zelf groente en fruit mee naar school op de
aangegeven dagen.

Leerlingpanel
Op donderdag 8 oktober jl. heeft het leerlingpanel voor het eerst vergaderd met juf Carmen.
In het leerlingpanel zitten vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. In de eerste periode
van dit schooljaar zijn dit Suze Veneberg en Sepp Bekke uit groep 5-6. Gijs Faber en Pim
Toonstra versterken het leerlingpanel vanuit groep 7-8.
In de klas waren agendapunten voorbereid die allemaal zijn besproken. Zo hebben we
gesproken over het licht en de kranen in de meisjeswc’s. Ook is de indeling van het grote
schoolplein aan bod geweest. Niet alles kan veranderd worden, maar de kinderen vonden
het fijn om uitleg te krijgen.
Natuurlijk waren er ook ideeën vanuit de klassen waarmee we wel wat kunnen doen.
Meester Albert gaat aan de slag met de kranen in de wc. Er worden ballen en
paardentuigjes aangeschaft voor het buitenspelen. Daarnaast hebben de
kinderen aangegeven dat zij het belangrijk vinden om dit jaar toch iets te
kunnen doen aan carnaval. Dit gaan wij bespreken met de kindercommissie van De
Smoezen.
De leden van het leerlingpanel informeren de klas over de inhoud van het overleg en
bereiden in klassenvergaderingen de agendapunten voor de volgende keer voor.

Surprises
Op vrijdagmiddag 13 november a.s. trekken de
kinderen uit groep 5 t/m 8 weer lootjes voor de
surprises.
Ieder kind uit deze groepen ontvangt bij het
trekken van de lootjes een envelop met € 5,-.
Dit geld wordt beschikbaar gesteld door de oudervereniging en moet besteed worden aan
het kopen van de cadeautjes voor de surprise van de klasgenoot. Deze cadeautjes worden
verstopt in de surprise die gemaakt wordt.
Wij attenderen u op het volgende:
•

Het bedrag van € 5,- wordt eenmalig verstrekt:
o

De leerkracht houdt bij wie het bedrag ontvangen heeft.

o

Het geld wordt alleen overhandigd aan het kind zelf.

o

Bij verlies moeten de kosten voor inkoop van cadeautjes voor de surprise door
u zelf en/of uw kind gedragen worden.

Wij vragen van u:
➢ Uw kind te ondersteunen bij de inkoop van cadeautjes. Gebruik de wensen op het
verlanglijstje als leidraad.
➢ Uw kind te ondersteunen bij het maken van een surprise. Een ingepakte doos is
namelijk geen surprise!

We hopen op een leuk Sinterklaasfeest, waarbij ieder
kind verrast wordt met een passend cadeau!

