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Voor op de kalender
donderdag 4 april 2019

theoretisch verkeersexamen groep 7

week 15-18 april 2019

afname Entreetoets gr. 7 + Eindtoets gr. 8

woensdag 17 april 2019

praktisch verkeersexamen groep 7
bezoek groep 4 aan het Rijksmuseum

Verkeersexamen groep 7
Dit jaar worden het praktisch en theoretisch verkeersexamen
voor groep 7 in april georganiseerd.
Op donderdag 4 april wordt het theoretisch verkeersexamen
afgenomen. Op woensdag 17 april wordt het fietsexamen
gedaan.
Meer informatie over het verkeersexamen ontvangt u via de
leerkracht(en).

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

Eindtoets groep 8 & Entreetoets groep 7
De afname van de Eindtoets groep 8 en Entreetoets groep 7 staan op de Willibrordusschool
gepland op:
•

dinsdagochtend 16 april

•

woensdagochtend 17 april

•

donderdagochtend 18 april

Omdat het praktisch verkeersexamen ook in deze week gepland staat, heeft groep 7 een
extra toetsdag op:
•

maandagochtend 15 april

Wilt u met het plannen van o.a. doktersafspraken rekening houden met deze
toetsmomenten?

Schoolfruit
Op 18 april a.s. eindigt het project EU-Schoolfruit. Eén van de voorwaarden
van het meedoen aan EU-Schoolfruit is dat de school het eten van groente
en fruit stimuleert, zowel tijdens de periode van gratis levering als na afloop.
Het eten van groente en fruit op school blijven wij daarom onder de
aandacht te brengen bij leerlingen en ouders.
Wij hebben gemerkt dat vrijwel alle kinderen wel iets van groente en/of fruit lusten. Ook
hebben we veel positieve reacties van ouders gekregen op onze deelname aan het EUSchoolfruit project.
Omdat we het belangrijk vinden om het eten van gezonde tussendoortjes te bevorderen,
blijven woensdag, donderdag en vrijdag onze fruitdagen.
Op deze dagen verwachten we dus dat kinderen iets van groente of fruit bij zich hebben als
tussendoortje. Andersoortige versnaperingen geven we op deze dagen mee terug naar huis.

In het nieuwe schooljaar hopen we een nieuwe aanvraag te kunnen doen voor deelname aan het
gesubsidieerde schoolfruitproject.

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

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.

Sporttoernooien
Voetbal
Evenals de afgelopen jaren zal er ook dit jaar weer een
KNVB-schoolvoetbaltoernooi georganiseerd worden. Het
toernooi wordt georganiseerd op woensdagavond 11 april.
We spelen dit jaar met een gemengd team.
De avond begint om 18.00 uur en het toernooi eindigt omstreeks 20.30 uur. De organisatie is
dit jaar in handen van de Vroomshoopse Boys.

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.

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

Nieuwe schoolshirts
Tijdens de schoolsporttoernooien en het
schoolreisje zijn we voortaan als Willibrordusschool
herkenbaar aan nieuwe shirts. Een aantal vaders
uit de onderbouw heeft het initiatief genomen om
met hun bedrijven onze schoolshirts te sponsoren.
Na overleg met de andere Vroomshoopse scholen
bleek de kleur geel nog vrij te zijn en is dit ontwerp
gemaakt.
Op maandag 25 maart zijn de shirts officieel
overhandigd aan de school. Heel erg bedankt allemaal, we gaan dragen deze shirts met veel
plezier dragen!

Bericht vanuit Loes
De volgende cursussen van Loes worden binnenkort gegeven in Vroomshoop.
•

‘Mindful Opvoeden’ voor ouders met kinderen ongeacht hun leeftijd
Start 6 mei 2019: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/11386-2019-05-06.html

•

‘Pubers met pit’ voor ouders met pubers in de leeftijd van 12 – 16 jaar
Start 4 juni 2019: https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/11378-2019-0604.html?fbclid=IwAR3BeqTeDLRaJZZR9jNqLjY4JVgjMoTCsKcSob35fDkAHc-moXHhHtpbqU

•

https://www.loes.nl/agenda/items-op-datum/kinderclub-voorkinderen-die-opgroeien-in-gezin-met-stress,-spanning-ofpsychische-problemen.html

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

Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april zijn weer de Koningsspelen.
We beginnen deze dag gezamenlijk met de Koningsdag 'PASAPAS'
op het grote plein. De kleuters worden daarvoor ook op het grote plein
verwacht. U bent van harte welkom om de dans te komen bekijken.

Wilt u mee kunnen zingen en/of dansen? Oefenen kan via:
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/

Hierna wordt er in elke groep ontbeten. Voor dit Koningsontbijt moeten de kinderen een bord,
beker en bestek meenemen.
Het zingen en dansen zijn een mooie warming-up voor de rest van
de ochtend. De kinderen gaan dan in groepjes allemaal spelletjes
spelen en een vossenjacht lopen.

Wilt u helpen? Geef u dan op via m.maassenvandenbrink@wbs-school.nl of bij de leerkracht
van uw kind(eren).

Een nieuwe trap voor het oud papier
Wist u al dat de oudervereniging afscheid heeft genomen van de oude trap?
Vanaf nu kunt u het papier via deze stevige trap met leuning in de container gooien.

Nu wil toch iedereen het papier bij de Willibrordusschool weggooien?!

De eerstvolgende
papierinzameling is op
zaterdag 6 april 2019.

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!

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

