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Voor op de kalender
maandag 5 februari 2018

VOMOL groep 6-7
(Veilig Omgaan Met Landbouwvoertuigen)

dinsdag 6 februari 2018

Fleur Hutten vertegenwoordigt de Willibrordusschool
tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek

vrijdag 23 februari 2018

1ste rapport (in een nieuw jasje!)

Babynieuws
Juf Marije heeft goed nieuws! Haar man Bert en zij verwachten
eind augustus namelijk hun derde kindje; een broertje of zusje voor
Jur en Fem.
Wij feliciteren hen van harte en wensen juf Marije een goede
zwangerschap toe.

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

Aanmelden nieuwe leerlingen
Op dinsdag 6 februari a.s. zijn ouders en kinderen jonger dan 4 jaar van harte welkom om
een kijkje te nemen op onze school. Tussen 9.00 en 11.30 uur is er vrije inloop mogelijk
waarbij nieuwe ouders en hun kind de sfeer kunnen proeven tijdens een gewone lesochtend.
’s Avonds is er vanaf 18.30 uur een informatie- en
aanmeldavond voor nieuwe ouders. Er zijn rondleidingen
door de school en er is gelegenheid om nieuwe leerlingen
aan te melden.
Mocht u zelf kinderen hebben in de leeftijdscategorie tot 4 jaar, dan zien we u
graag op een van beide dagen. Mocht u iemand kennen, die hier wellicht in geïnteresseerd
is, geef dit bericht dan door!

Voor meer informatie of aanmelden is het overigens ook altijd mogelijk om een persoonlijke
afspraak te maken met de directie.

Carnaval
Op vrijdag 9 februari vieren wij op school
Carnaval.
De voorbereidingen voor deze feestelijke dag
zijn in volle gang. Via de werkgroep ontvangt u
meer informatie hierover per brief en/of e-mail.

Snoeien voor een mooi schoolplein!
Het is weer de tijd van het jaar om even goed door de wildernis te gaan rondom het
schoolplein en het weer ‘zomerklaar’ te maken!
Hebt u tijd om maandagavond 26 maart en/of maandagavond 9 april even de handen uit de
mouwen te steken? We starten om 18.00u.
Mocht u in bezit zijn van goed werkende snoei-apparatuur dan is deze altijd welkom. 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 johnnyzagers@hotmail.com.
We hopen op een goede opkomst… Want: vele handen maken
licht werk!

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

Gezocht:

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

Mediawijsheid
Op woensdag 17 januari jl. organiseerden wij de thema-avond ‘Opvoeden en multimedia’.
Tijdens deze avond vertelden juf Marjolein en juf Kitty dat onze lesmethode Leefstijl ook
lessen mediawijsheid biedt. In dit stukje willen wij u informeren over de inhoud van deze
lessen.
Omdat jonge kinderen op internet vooral spelletjes spelen en filmpjes kijken, zijn de lessen
mediawijsheid vooral bestemd voor de hogere groepen (gr. 6-7-8). Kinderen op die leeftijd
worden steeds actiever op Whats’App, Instagram, Snapchat, online games en communities.
Thuis en op school moeten wij kinderen daarom ook wegwijs maken in de digitale wereld. De
lessen zijn verdeeld over vier blokken:
1. WIE BEN JIJ ONLINE? – over digitale identiteit
2. LIKE IT OR NOT – over digitale weerbaarheid en groepsdruk
3. (S)EXPERIMENTEREN – over sexuele ontwikkeling en
het internet
4. MIJN OUDER ONLINE – over wat ouders (volgens hun
kinderen) moeten weten over de virtuele wereld waarin
kinderen zich begeven
De lessen hebben het doel om kinderen, door middel van
ervaringsgerichte activiteiten, zelf bewuste keuzes te leren maken in het gebruik van sociale
media.

Rapporten
Op vrijdag 23 februari a.s. krijgen alle kinderen het eerste
rapport van dit jaar mee naar huis.
Doordat we de rapporten van groep 3 t/m 8 gedigitaliseerd
hebben, zien ze er anders uit dan u tot nu toe gewend was.
Daarnaast hebben we nieuwe ‘jasjes’ voor de rapporten laten
ontwerpen, die in groep 1 t/m 7 gebruikt zullen worden.
De blauwe map met de oude rapporten krijgt uw kind mee,
zodat u hem thuis kunt bewaren.
In groep 8 maken we de basisschooltijd van de kinderen af met
de bekende blauwe map.

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

Herinnering: Kosten schoolreis / kamp
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De betalingen voor het schoolreisje en kamp kunnen ook dit jaar weer
overgemaakt worden op het rekeningnummer van de oudervereniging.
U kunt het bedrag overmaken via IBAN: NL39 ABNA 0617581010 onder
vermelding van de naam van uw kind en groep waarin hij/zij zit.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
In 2017-2018 blijven de kosten gelijk:
groep 1-2

€ 22,00

groep 3-4-5

€ 24,00

groep 6-7

€ 28,00

groep 8

€ 80,00 (= kamp)

Oud papier
Voor de oudervereniging is de inzameling van oud
papier een belangrijke bron van inkomsten. De
opbrengst van oud papier komt volledig ten goede aan
de kinderen van onze school! Hierbij valt te denken aan
de presentjes voor 5 december, de kerstmaaltijd,
schoolreisjes en kamp.
De oud papieropbrengst van november 2017 is € 85,25 (1100 kg).
De eerstvolgende papierinzameling is op zaterdag 24 februari 2018.
Groeten van de Oudervereniging

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

