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Voor op de kalender
woensdag 5 december 2018

ochtend: bezoek Sinterklaas

alle groepen om 8.30 uur op het grote plein

Voorleeskampioen
Op vrijdag 2 november hebben wij, na een spannende
wedstrijd, de voorleeskampioen van onze school gekozen.
De winnaar van dit jaar is Kailey Koster. Zij las voor uit het
boek ‘Hannes Hunebed’ van Aaron Reynolds.
Kailey gaat namens de Willibrordusschool door naar de
voorleeswedstrijd van de bibliotheek.
Heel veel succes!

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

Twenteranddictee
Guusje van het Bolscher (groep 7) en Anouk Leemhuis (groep 8) hebben op 27 november jl.
meegedaan aan het Twenteranddictee in het gemeentehuis in Vriezenveen.
Zij hebben enorm hun best gedaan, maar zijn helaas niet in de prijzen gevallen. Voor ons
zijn het natuurlijk wel echte winnaars en wij zijn dan ook reuzetrots op hen!

Sinterklaas
Op woensdag 5 december a.s. vieren wij het Sinterklaasfeest.
Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het grote plein om
Sinterklaas te verwelkomen. Ouders en kleine broertjes/zusjes zijn
bij deze ontvangst van harte welkom.
Na de aankomst van de Sint gaan wij met de kinderen naar
binnen om het feest verder te vieren. Sinterklaas zal alle groepen met een bezoek vereren
en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan natuurlijk aan de slag met de surprises.

EU-Schoolfruit

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

Nieuwsbrief via Mijnschoolinfo
In verband met de privacywetgeving wordt het steeds lastiger om e-mailberichten naar een
grote groep mensen te verzenden. Om te voorkomen dat onze e-mail geblokkeerd wordt,
versturen wij de nieuwsbrief voortaan via Mijnschoolinfo.nl
Deze maand ontvangt u de nieuwsbrief twee keer: één keer via het gewone e-mailadres van
school en één keer via Mijnschoolinfo. Mocht u de nieuwsbrief niet via Mijnschoolinfo hebben
ontvangen dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de directie.
Vanaf januari 2019 ontvangt u de nieuwsbrief alleen via Mijnschoolinfo.

Herinnering: invullen ouderenquête
Ieder gezin heeft in november jl. per e-mail een uitnodiging ontvangen om
de enquête in te vullen.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze invult. Dit kan tot aan de
kerstvakantie.
Uw medewerking is heel belangrijk om ons onderwijs goed af te kunnen stemmen op de
behoeften van ouders en kinderen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Kerstfeest
Op donderdag 20 december vieren wij op school het kerstfeest.
’s Middags is iedereen vrij, maar om 17.00 uur worden alle kinderen weer
op school verwacht voor een kerstviering en het traditionele kerstdiner.
Meer informatie over deze avond en de oproep voor het maken van hapjes
ontvangt u binnenkort.

Oud papier
De eerstvolgende papierinzameling is op
zaterdag 8 december 2018.

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

Jeugdsportmonitor

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Twenterand
de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en
leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de
school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het
schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen.
Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de
vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.

Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde
basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit
is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken.
Het onderzoek loopt tot en met 23 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit
cadeaukaart van €50 verloot.

Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Willibrordus

Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van
Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).

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

