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Voor op de kalender
maandag 8 juli 2019

13.00 uur opvoering musical voor gr. 1 t/m 6

donderdag 11 juli 2019

19.00 uur schoonmaakavond

donderdag 29 augustus 2019

avond: snoeien struiken schoolplein

Herhaalde oproep: Meedenken over 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

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

Herinnering: 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

Er hebben zich pas enkele kinderen opgegeven!
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.

Snoeien voor een mooi schoolplein
Op donderdagavond 29 augustus 2019 kunnen we uw hulp goed gebruiken! Het is namelijk
hoog tijd om de wildernis aan bomen en struiken rond de schoolpleinen te
snoeien.
Zet deze datum dus alvast in uw agenda. We starten om 18.00u.
Als we met een mooi aantal zijn is het niet veel werk en voor de inwendige
mens wordt uiteraard gezorgd!
Om u op te geven kunt u een mail sturen naar meester Albert via a.berkhof@wbs-school.nl
of naar Johnny Zagers via johnnyzagers@hotmail.com.
We hopen op een goede opkomst… Want: vele handen maken licht werk!

Mocht u in bezit zijn van goed werkende snoei-apparatuur neem deze dan mee om te
gebruiken.

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

Vakantiebieb-app
Blijven oefenen met lezen in de vakantie is belangrijk. Denk eens aan de vakantiebieb-app
voor leuke, gratis boeken!

Schoonmaakavond
Op donderdagavond 11 juli a.s. zullen wij weer een schoonmaakavond organiseren. Alle
klassen en materialen worden dan onder handen genomen, zodat de kinderen in het nieuwe
schooljaar weer met frisse spullen aan de slag kunnen gaan.
Het gaat hierbij niet om de normale schoonmaakwerkzaamheden aan
vloeren en toiletten van het schoonmaakbedrijf, maar om het
schoonmaken van bijvoorbeeld tafels en stoelen, de binnenkant van de
kasten, spelletjes en een doekje halen over de lesboeken.

Mocht u deze avond niet kunnen, dan is er wellicht een klus die u thuis kunt doen. Informeert
u hiernaar bij de leerkracht van uw kind(eren).

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

Vele handen maken licht werk!
Natuurlijk kunnen wij deze schoonmaakklus niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar ouders
die ons komen helpen. Door middel van een e-mail naar info@wbs-school.nl
of het (printen en) invullen van onderstaand strookje kunt u zich opgeven.

Wij hopen op een grote opkomst, want samen gaat het veel sneller!!
Wilt u zelf schoonmaakmaterialen, zoals een emmer en schoonmaakdoekjes meenemen?
Wij zorgen voor de flessen schoonmaakmiddel.
We starten om 19.00 uur en hopen rond 21.00 uur de boel weer schoon en fris te hebben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vader / moeder* van ………………………………………… uit groep …
komt wel / niet* helpen bij de schoonmaakavond
op donderdag 11 juli 2019
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoonmaken kleutermaterialen
De materialen van de kleuters (spelletje, lego, knex etc.) geven wij met de kinderen mee
naar huis voor een poetsbeurt. Wilt u deze na het schoonmaken weer inleveren bij de
leerkracht?

Ouders krijgen vanaf 4 juli kleutermaterialen mee naar huis. Wilt u
deze vóór donderdag 11 juli weer schoon op school terugbrengen.
Tips:
Een sopje van water met afwasmiddel is voldoende voor een schoon
resultaat.
Materialen zonder opdruk, zoals lego of knex, kunt u ook in een
dichtgeknoopt kussensloop in de wasmachine wassen.

Alles moet schoon, dus neem gerust een tweede, derde of … spel mee.

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

Triathlon Vroomshoop

Het inschrijfformulier en de flyer vindt als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

