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Het team van de
Willibrordusschool wenst
iedereen een goed 2022!
We hopen dat we ook dit jaar de
uitdagingen die op ons afkomen,
samen het hoofd kunnen bieden

Scholen zijn open, maar corona blijft vragen om waakzaamheid
Wat waren we blij om te horen dat de scholen op 10 januari jl. weer gewoon hun deuren
mochten openen. Alle kinderen op school lesgeven is wat wij het liefst doen. Afgelopen
maandag zijn we dan ook weer fijn begonnen en alle kinderen zijn als vanouds hard aan het
werk en spelen gezellig met hun vriend(inn)en.
Maar…corona is helaas niet weg en alert blijven op klachten blijft noodzakelijk. Om te
voorkomen dat groepen door oplopende besmettingen in quarantaine moeten, hebben we de
medewerking van alle ouders hard nodig.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor
kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school.
De beslisboom (zie bijlage) is een overzichtelijke, schematische weergave van de
coronaregels van het RIVM. De beslisboom kan worden gebruikt om te bepalen of een kind
naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden.
Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld.
De beslisboom verandert mee. De meest recente versie vindt u altijd op: https://www.boink.info/beslisboom

Na de kerstvakantie volgen de ‘zilveren’ weken
De eerste twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de zilveren weken genoemd.
Leerlingen en de leerkracht hebben afstand genomen van school en komen voor het eerst
weer bij elkaar als groep. De groepsnormen zijn na de start van het schooljaar -in de gouden
weken- al vastgesteld, maar gedurende de eerste schooldagen in januari wordt er even
opnieuw afgetast. Deze periode is kort, en biedt in de meeste gevallen weinig ruimte tot het
ombuigen van een negatieve groep naar een positieve groep, maar is wel een periode om
gebruik van te maken. In deze zilveren weken werken we opnieuw werken aan een positief
groepsklimaat door aandacht te besteden aan groepsvormende activiteiten.
Leerlingen vinden het vaak erg leuk om een aantal leuke activiteiten uit het begin van het
schooljaar te herhalen. Daarnaast is het zeer verstandig om de regels en de afspraken die
aan het begin van het schooljaar zijn gemaakt nogmaals te herhalen. Misschien hebben de
leerkracht of de leerlingen gemerkt dat sommige afspraken of regels aangepast moeten
worden. Deze zilveren weken zijn daarvoor een perfect
moment.
We hopen op weken vol sfeer en een goed
groepsgevoel, waar we de rest van het schooljaar nog
veel plezier van hebben!

Voorleesontbijt

Op woensdag 26 januari a.s. vindt het voorleesontbijt plaats. In alle klassen staat een
ontbijtmoment met voorlezen op het programma. Het brood voor dit ontbijt nemen de
kinderen zelf van huis mee naar school.

Wilt u uw zoon of dochter op woensdag 26 januari een ontbijtje in een broodtrommel
en iets te drinken meegeven naar school?

Afname toetsen
De komende weken worden er op diverse momenten in alle groepen
weer toetsen afgenomen.
Mocht u een dokters- of tandartsafspraak willen plannen, vraag dan
aan de leerkracht van uw kind of er op de betreffende dag geen toets
afname gepland staat.

Jubileum: opbrengst koekactie
We hebben met de koekactie een fantastische opbrengst
behaald: € 1657,36. We zijn enorm blij met dit bedrag.
Bedankt allemaal voor de inzet en (ver)koop. Het geld
gebruiken we om activiteiten rondom het jubileum te
organiseren.
Veel kinderen hebben meer dan 15 pakken koek verkocht.
Zij hebben voor de vervroegde kerstvakantie een kleine
attentie mogen uitzoeken.

Aanbod Loes Cursusbureau: gratis ouderbijeenkomsten en cursussen
Zie aanbod in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

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: directie.wbs-school@skot.nl

