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Voor op de kalender
zondag 9 juni 2019

11.00 u. Eerste Heilige Communie
(kerk Geerdijk)

dinsdag 11 juni 2019

schoolreisje groep 1 t/m 6
groep 7 en 8 zijn VRIJ

donderdag 27 juni 2019

studiemiddag team – alle kinderen ’s middags VRIJ

Tot ziens bij de
VOSSENJACHT EN BARBECUE
vrijdag 21 juni 2019

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Groepen schooljaar 2019-2020
Alle groepen zijn nog druk bezig en het duurt nog even voor het zomervakantie is, maar de
indeling van de groepen in schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit:
groep

aantal leerlingen

leerkracht

groep 1-2A

start schooljaar: 15

juf Angela (ma t/m vr)

na instroom: ± 20 leerlingen
groep 1-2B
groep 3-4

start schooljaar: 15

juf Annemiek (ma-di) &

na instroom: ± 20 leerlingen

juf Marjolein (wo-do-vr)

25 leerlingen

juf Anneriek (ma-di-vr.ocht.) &
juf Liselot (wo-do)

groep 5-6

16 leerlingen

meester Bas (ma t/m vr.ocht.) &
juf Marjolein (vr.middag)

groep 7-8

22 leerlingen

juf Marije (ma-di) &
juf Marleen (wo-do-vr)

Toelichting op de groepsindeling:
•

De ouders van groep 1 en 2 ontvangen bij deze nieuwsbrief de indeling van leerlingen in
groep 1-2A en 1-2B.

•

Meester Bas heeft op vrijdagmiddag ambulante tijd om zijn taak als ICT-coördinator uit te
voeren. Juf Marjolein staat deze middag in groep 5-6.

•

De werkdagen van juf Marleen en juf Marije wijken tot de herfstvakantie af van dit rooster. Juf
Marije werkt in die weken meestal op dinsdag en vrijdag. Juf Marleen is er op de andere
dagen.

•

Juf Liselot en juf Anneriek hebben ambulante tijd om hun taak als intern begeleider uit te
voeren.

•

Juf Kitty en juf Ellen zijn nog met ziekteverlof. Afhankelijk van hun herstel zullen ze op enig
moment re-integratieactiviteiten op school oppakken.

•

In de laatste schoolweek plannen we weer een doordraai-uur uur waarin alle kinderen
kennismaken met hun nieuwe juf of meester.

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Musical groep 8
Op maandag 8 juli a.s. zal groep 7-8 de musical ‘Gewoon super’
opvoeren bij het Punt in Vroomshoop.
Voor de kinderen van de Willibrordusschool zullen zij
maandagmiddag de musical opvoeren.
’s Avonds is het de beurt aan de ouders en andere bekenden
om te komen kijken.
Na de musical nemen wij met het team op school op gezellige
wijze afscheid van de ouders en kinderen van groep 8.

Doorstroom groep 8
Binnenkort nemen wij afscheid van de kinderen uit groep 8.
Natuurlijk wensen wij hen heel veel succes op het voortgezet
onderwijs en hopen wij dat ze nog eens langskomen om te
vertellen hoe het met ze gaat. Hieronder kunt u lezen waar
alle kinderen hun schoolcarrière vervolgen:
Noordik Vroomshoop

Marijn, Dewi, Sanne, Sepp, Sven, Anouk, Jarèll,
Babette, Tigo, Hessel

De Nieuwe Veste Hardenberg

Marit

Uitnodiging Feestelijk Overblijven
Ook dit jaar nodigen wij alle kinderen die het afgelopen schooljaar gebruik gemaakt hebben
van de overblijf, weer uit voor de ‘Jaarlijkse Feestelijke Overblijf’
Op dinsdag 9 juli 2019 om 11.45 uur begint het feestje.
Je hoeft geen eten mee te nemen, wel drinken. Het overblijven is deze dag
gratis.
Opgeven kan vóór woensdag 3 juli a.s. via: wbs-overblijf@hotmail.com
Let op:
•

Zonder aanmelding is mee-eten helaas niet mogelijk (geldt ook voor de vaste overblijvers op
dinsdag!).

•

Het is niet de bedoeling dat kinderen die nooit overblijven, de komende weken ineens wel
gaan overblijven om aan te kunnen melden voor 9 juli.

Met vriendelijke groet,
De overblijfcommissie.
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

