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Zwemmen
Het zwembad weer is weer open! Groep 4 t/m 8 kunnen daarom op dinsdag weer zwemmen
in de Zandstuve. Eén gymles vervalt hierdoor en wordt vervangen door deze natte
bewegingsles.
We gaan met alle kinderen op de fiets naar het zwembad. We
verwachten dat alle kinderen hun fiets iedere dinsdag bij zich
hebben. De leerkrachten besluiten in de loop van de ochtend of
het weer het wel of niet toelaat om te zwemmen.
N.B. Kinderen zonder zwemdiploma kunnen wij om veiligheidsredenen helaas niet mee laten zwemmen. Zij
blijven op school.

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

Bemensing groep 3-4
Het vinden van vervanging voor juf Ellen was lastig. We zijn heel blij dat we door intern te
schuiven toch een stabiele oplossing hebben gevonden. Juf Anneriek (ma-di-wo) en juf
Liselot (do-vr) gaan namelijk tot de zomervakantie samen deze groep draaien.
De ondersteunende werkzaamheden van juf Liselot op de ochtenden worden vanaf heden
overgenomen door juf Yvanca Tutert.
Juf Yvanca heeft in de maand december op de maandagen al bij ons gewerkt in groep 7-8
en valt met regelmaat in bij diverse scholen van onze stichting. Wij hebben daardoor al vaker
met haar samengewerkt en hebben er alle vertrouwen in dat wij er tot de zomer een fijne
collega bij hebben.
Wij zijn blij met deze oplossingen en hopen dat we het schooljaar op een fijne manier met
elkaar kunnen afronden.

Insectenhotel
Op woensdag 3 april jl. heeft wethouder Mark Paters een insectenhotel
geplaatst op ons schoolplein. Tijdens de actiedag van NLDoet heeft de
gemeenteraad deze hotels ‘gebouwd’ en via social media kon men
interesse aangeven.
Tamara van het Bolscher zag deze actie en heeft onze school hiervoor
opgegeven. We behoorden uiteindelijk tot de gelukkigen en kunnen zo
een bijdrage leveren aan het voortbestaan van insecten. Bedankt
Tamara!

Overblijf of continurooster?
In de ouderenquête die dit schooljaar is ingevuld, hebben enkele ouders het idee geopperd
om een continurooster in te voeren. Binnen de medezeggenschapsraad is hierover
gesproken en is besloten om, net als in 2015, de haalbaarheid en wenselijkheid hiervan in
kaart te brengen met een groep bestaande uit ouders en personeelsleden.
Deze groep zal na de zomervakantie hiermee aan de slag gaan. Wilt u hierover meedenken,
geef u dan op via: info@wbs-school.nl
Voorlopig verandert er nog niets en blijven wij de overblijf gewoon organiseren zoals u dat
van ons gewend bent.

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

Gevraagd

Overblijf medewerker
De overblijf op de Willibrordusschool wordt georganiseerd door een vaste
groep overblijfkrachten. In verband met het vertrek van een van onze vaste
krachten, zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons overblijfteam.
Ben je minimaal 2x per week beschikbaar tussen 11.30 en 12.45 uur en vind je
het leuk om kinderen te begeleiden, dan ontvangen wij jouw reactie graag.
Wat vragen wij:
• Enthousiasme
• Je vindt het leuk om met een groep kinderen te werken
• Je toont betrokkenheid en inzet voor het goed laten verlopen van de
overblijf
• Je vindt het leuk om met collega’s samen te werken
• Beschikbaar op maandag en/of dinsdag en/of donderdag
• Bereidheid om 1x per maand te vergaderen
• Kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag
• In bezit van overblijfcertificaat of de bereidheid deze te halen
Wat bieden wij:
• Een leuke sfeer
• Enthousiaste kinderen
• Medewerking vanuit het schoolteam
• Vaste vergoeding per overblijfbeurt
Geïnteresseerden kunnen een korte motivatie mailen vóór 20 mei 2019 naar:
wbs-overblijf@hotmail.com

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

Korfbal
Op dinsdagavond 7 mei korfballen de kinderen van groep 3 en 4. Een dag later op
woensdagavond 8 mei is het de beurt aan de kinderen van groep 5
t/m 8. Dit toernooi wordt georganiseerd door en gespeeld op de
velden van korfbalvereniging T.O.P.

Schoolkamp groep 7-8
Op maandag 27 mei is het zover….. We gaan met groep 7-8 op kamp.
Dit jaar verblijven we wederom in blokhut ‘de Bosrand’ bij camping de Langenberg in Rijssen
(± 29 km fietsen).
Juf Marije, juf Marleen, meester Bas en meester Albert gaan dit
jaar mee om met de kinderen verschillende, gezellige en
sportieve activiteiten te ondernemen.
Hopelijk wordt het net als voorgaande jaren een gezellig en
geslaagd kamp.
Op woensdag 29 mei komen we aan het einde van de middag weer terug in Vroomshoop.

Verdere informatie over het kamp krijgen de leerlingen van groep 7-8 in de klas.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 4 juni a.s. komt de schoolfotograaf.
Dit jaar worden er portretten en groepsfoto’s gemaakt. Ook bestaat de
mogelijkheid om een broertje/zusje-foto te laten maken. Meer informatie
hierover ontvangt u binnenkort.

Vooraankondiging
VOSSENJACHT EN BARBECUE
Op vrijdag 21 juni aanstaande organiseren we weer een vossenjacht en
barbecue!
Een leuke gelegenheid om iedereen weer eens te spreken of om elkaar te
leren kennen als uw kind voor het eerst op onze school is gekomen.
Net als vorig jaar verzoeken wij u de vleespakketten van tevoren te bestellen en te betalen.

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

Hiervoor krijgen de kinderen binnenkort een brief mee naar huis met nadere informatie over
deze leuke avond. Onderaan deze brief vindt u een opgavenstrookje.
Wij hopen er samen met u weer een gezellige avond van te maken en zien u graag op
21 juni aanstaande!
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging Willibrordusschool.

Oud papier
De eerstvolgende papierinzameling is op zaterdag 11 mei 2019.
De oud papieropbrengst van de afgelopen maanden:
september 2018:

1000kg

€50,00

oktober 2018:

960kg

€48,00

november 2018:

880kg

€44,00

december 2018:

1200kg

€60,00

Wilt u dit bericht zoveel mogelijk delen met familieleden, vrienden, buren enz.?
Hoe meer papier hoe meer we kunnen doen voor de kinderen van onze school!

Ter herinnering: Vakantierooster 2019-2020
Onlangs heeft de medezeggenschapsraad het vakantierooster voor volgend schooljaar
vastgesteld. Hieronder vindt u de data:
Herfstvakantie

ma. 21-10-2019 t/m vr. 25-10-2019

Kerstvakantie

ma. 23-12-2019 t/m vr. 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

ma. 17-02-2020 t/m vr. 21-02-2020

Pasen

vr. 10-04-2020 en ma. 13-04-2020

Meivakantie

ma. 27-04-2020 t/m vr. 08-05-2020

Hemelvaart

do. 21-05-2020 + vr. 22-05-2020

Pinksteren

ma. 01-06-2020

Zomervakantie

ma. 06-07-2020 t/m vr. 14-08-2020

Overige vrije dagen in verband met bv. studiebijeenkomsten van het team zullen wij bij het
vaststellen van onze jaarplanning bekend maken. Hierover wordt u dan ook geïnformeerd.

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

