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100-jarig jubileum
Op 21 november bestaat het katholiek onderwijs in Vroomshoop 100 jaar! Al geruime tijd is
een werkgroep met leerkrachten, ouders en oud-leerlingen bezig om dit jubileum voor te
bereiden. In verband met de onzekerheid rondom
corona is vorig schooljaar al besloten om de festiviteiten
uit te smeren over een langere periode. Maandelijks
organiseren wij daarom een activiteit in het kader van
het jubileum. Op maandag 22 november a.s. openen
we het jubileum en maken we het feestprogramma
bekend. Binnenkort ontvangt u meer informatie over
deze dag.

EU-Schoolfruit
Wat is EU-Schoolfruit?
Van 17 november 2021 t/m 22 april 2022 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.

Voorleeskampioen
Op 14 oktober jl. hebben wij, na een spannende wedstrijd, de
voorleeskampioen van onze school gekozen.
De winnaar van dit jaar is Hanne Jansen. Zij las voor uit het
boek ‘Juf Braaksel en de magische ring’ van Carry Slee.
Hanne gaat namens de Willibrordusschool door naar de
voorleeswedstrijd van de bibliotheek. Heel veel succes!

Kriebelmoeders gezocht.
Iedere donderdagmorgen na een vakantie worden de kinderen
gecontroleerd op luizen. Dat is vijf keer per schooljaar.
Op dit moment hebben we onvoldoende kriebelmoeders.
Wie komt ons helpen?
Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind of bij juf Anneriek via
anneriekkorenromp@skot.nl

Leerlingpanel
Op dinsdag 26 oktober jl. heeft het leerlingpanel voor het eerst dit schooljaar 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 Lüers (gr 5) en Guusje Boerties (gr 6), vanuit
groep 7-8 versterken Noah Lee Aufderhaar (gr 7) en Gijs Boerties (gr 8) het leerlingpanel.
In de klas waren agendapunten voorbereid die allemaal zijn besproken. Zo hebben we
gesproken over het knipperende licht in de meisjeswc’s. Ook is uitgebreid gepraat over het
buitenspelen. De kinderen schrokken dat er in een jaar tijd voor ± €1000 aan
buitenspelmateriaal is aangeschaft (vnl. voetballen) en dat alles kwijtraakt. Zij gaan met hun
klasgenoten praten over het zorgvuldig omgaan met de spullen. Aan de wens om ook een
speciale bal voor ‘rond de tafel’ aan te schaffen en een basketbal gaan we voldoen.
Daarnaast hebben we gesproken over dingen uit de klassen: de hoeveelheid stiften, de hulp
voor kinderen die het lastig hebben en de vraag naar Dog Man-boeken. Deze punten worden
door juf Carmen besproken met de leerkrachten.
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.

10-minutengesprekken
Op dinsdag 23 november en donderdag 25 november a.s. vinden de eerste
10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats. Via de
Klasbordapp kunt u binnenkort zelf intekenen voor de
gesprekken. U krijgt van de leerkracht(en) hiervoor een
seintje. Voor de gesprekken in groep 7 worden ouders én
kinderen samen uitgenodigd.
Omdat we slechts twee rapportmomenten per schooljaar
hebben, krijgt uw kind geen rapport mee naar huis
voorafgaand aan het gesprek. De leerkrachten informeren u
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.

Surprises
Op vrijdagmiddag 12 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!

Een leuk Sinterklaasfeest voor iedereen
Op vrijdag 3 december a.s. vieren wij het Sinterklaasfeest op school.
Met name voor de kinderen in groep 1 t/m 4 is dit een spannend feest. Veel kinderen kennen
het geheim rond dit feest nog niet. In iedere groep vinden wij het heel belangrijk dat iedereen
optimaal van dit feest kan genieten. Daarom willen wij u vragen om, wanneer uw kind op de

hoogte is van het geheim, hierover nog even extra met hem/haar te
praten. Wij hopen dat alle kinderen op die manier het spel op een leuke
en fijne manier mee kunnen spelen.
Op school zorgen wij ook dat alle kinderen optimaal kunnen genieten. Op
vrijdag 3 december pakken de kinderen van groep 5 en 6 daarom samen
met juf Bente de surprises uit (zij trekken ook samen lootjes), terwijl de kinderen van groep 4
met juf Liselot het Sinterklaasfeest vieren. We hopen zo op een fijne dag voor iedereen!

Start vierjarigen op de basisschool
Dit jaar zijn wij geconfronteerd met veel vragen over de mogelijkheid om kinderen eerder dan
de 4de verjaardag te laten starten op de basisschool. Deze vragen maakten het noodzakelijk
om de wet- en regelgeving hierover nader te bekijken. Hieruit bleek dat het vanuit de wet op
het primair onderwijs pas is toegestaan om kinderen vanaf hun 4de verjaardag toe te laten op
de basisschool. Voor die dag mogen driejarigen alleen toegelaten worden voor 5 wendagen.
Na overleg met de MR, hebben wij besloten om vanaf heden het
starten na de dichtstbijzijnde vakantie los te laten. Kinderen starten
-in overleg met ouders- op de dag van hun vierde verjaardag of de
dag erna op de basisschool. De vijf dagen voorafgaand aan hun
verjaardag komen ze gezellig bij ons wennen en maken ze kennis
met de juf en hun klasgenootjes.

Even voorstellen: juf Nancy
Mijn naam is Nancy Rouweler, ik ben 3de jaars student aan de
PABO-opleiding in Zwolle. Ik volg deze studie in de avonduren
en op zaterdag naast mijn huidige baan. Ik vind de opleiding
erg leuk en ik geniet tijdens mijn stage elke keer weer van alle
prachtige kinderuitspraken! Nu loop ik elke dinsdag stage in
groep 3, heel fijn om te zien en ervaren hoe gemotiveerd de
kinderen zijn om te leren lezen en schrijven. De hulp en
leerkansen die ik krijg op de Willibrordusschool zijn helemaal
top, ik ga elke week weer wijzer naar huis. Hopelijk volgen er
nog heel veel van deze stagedagen dit jaar!

