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In deze nieuwsbrief:


Ophalen lesmaterialen thuisonderwijs



Nieuwsbrief voortaan via Schoolwapps 2.0



Aanmelden nieuwe leerlingen

Het team van de Willibrordusschool wenst iedereen
veel goeds, geduld en gezondheid in 2021!

Ophalen lesmaterialen thuisonderwijs
De komende week is de school nog gesloten. Op maandag 11 januari kunnen daarom de
lesmaterialen voor het thuisonderwijs weer opgehaald worden.
Deze week werden wij overvallen door enorm veel vragen die pas tijdens het ophaalmoment
gesteld werden en opgelost moesten worden. Hierdoor ontstond er op enkele momenten een
wachtrij. Dit vinden wij een onwenselijke situatie in verband met mogelijke besmetting.
Aanstaande maandag verdelen we het ophalen van materialen daarom in 2 rondes:
•

8.00 – 8.30 uur achternamen A t/m K

•

8.30 – 9.00 uur achternamen L t/m Z

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de volgende spelregels:
Wij willen u dringend vragen om het ophaalmoment alleen te gebruiken
voor het ophalen van spullen. Hiervoor kan één persoon de school
bezoeken. Houd dit bezoek kort. Oudere kinderen kunnen dit prima zelf
doen.
Het ophaalmoment is niet bestemd voor het aangaan van een gesprek. Heeft u vragen dan
kunt u hiervoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met de leerkracht(en). Vragen
over noodopvang kunnen per e-mail gesteld worden aan de directie via info@wbs-school.nl

Nieuwsbrief voortaan via Schoolwapps 2.0
Onze nieuwsbrief sturen wij u altijd toe per e-mail via
Mijnschoolinfo. Helaas hebben wij onlangs gehoord dat dit
bedrijf stopt te bestaan. Daarom zijn wij op zoek gegaan
naar een alternatief. Deze hebben wij gevonden in het gebruik van de app Schoolwapps 2.0
Dit is een ouderapp met veel mogelijkheden. Dit schooljaar gebruiken wij hem alleen om de
nieuwsbrief te verzenden. In schooljaar 2021-2022 nemen wij meer functionaliteiten in
gebruik en zal er t.z.t. ook een koppeling met een nieuwe website gemaakt worden.
Wat moet u doen?
Bij het schoolwerk voor komende week zit ook een brief met een unieke
aanmeldcode voor uw kind(eren). Hierop staat hoe u de app downloadt en
een ouderaccount aanmaakt met behulp van deze code(s). U moet voor
ieder kind een unieke code invoeren om aan de juiste groep gekoppeld
te worden. Meer uitleg vindt u in het filmpje via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tBXGE8o0UPw&feature=youtu.be
Let op: beide ouders moeten dezelfde code gebruiken voor aanmelden in de app.

Aanmelden nieuwe leerlingen
In deze periode zijn veel ouders van kinderen jonger dan 4 jaar op
zoek naar een basisschool. Door de coronacrisis is het niet
mogelijk om een open dag en/of aanmeldavond te
organiseren met vrije inloop.
Natuurlijk begrijpen wij dat ouders graag binnen in de school een kijkje willen
nemen, voordat zij een keuze maken. Daarom is een rondleiding op afspraak zeker
mogelijk. Natuurlijk zorgen wij dat deze coronaproof georganiseerd wordt.
Mocht u een kind hebben in de leeftijdscategorie tot 4 jaar, dan kunt u contact opnemen met
de directie voor het maken van een afspraak. Mocht u iemand kennen, die hier wellicht in
geïnteresseerd is, geef dit bericht dan door!

De directie is telefonisch bereikbaar (0546-646211) of per e-mail: info@wbs-school.nl

