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Voor op de kalender
vrijdag 1 juni 2018

11.30 uur Inloop voor ouders bij groep 1-2-3

maandag 25 juni 2018

Schoolreis groep 1 t/m 7, groep 8 is vrij

vrijdag 29 juni 2018

10.30 uur Sponsorloop voor Oeganda

Inloop groep 1-2-3
Op vrijdag 1 juni a.s. hebben we in groep 1, 2 en 3 weer een inloopmoment.
U mag vanaf 11.30 uur komen kijken naar de werkjes van uw kind(eren) en de sfeer proeven
in de klas.

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

Groepen schooljaar 2018-2019
Alle groepen zijn nog druk bezig en het duurt nog even voor het zomervakantie is, maar
ondertussen kijken wij alvast vooruit naar het volgende schooljaar.
De indeling van de groepen in schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:
groep

aantal leerlingen

leerkracht

groep 1

start schooljaar: 14

juf Angela (ma t/m vr)

na instroom: ± 20 leerlingen
groep 2

18 leerlingen

juf Annemiek (ma-di) &
juf Marjolein (wo-do-vr)

groep 3-4

20 leerlingen

juf Anneriek (ma-di) &
juf Ellen (wo-do-vr)

groep 5-6

20 leerlingen

meester Bas (ma t/m vr.ocht.) &
juf Marjolein (vr.middag)

groep 7-8

19 leerlingen

juf Kitty (ma-di-vr) &
juf Marije (wo-do)

Toelichting op de groepsindeling:


Meester Bas heeft op vrijdagmiddag ambulante tijd om zijn taak als ICT-coördinator
uit te voeren. Juf Marjolein staat deze middag in groep 5-6.



Juf Liselot en juf Anneriek hebben ambulante tijd om hun taak als intern begeleider
uit te voeren.



Het zwangerschapsverlof van juf Marije begint in de zomervakantie en loopt door tot
rond de kerstvakantie. Voor deze periode wordt een invaller gezocht. Wie de
vervangende leerkracht wordt, is nu nog niet bekend.



Vanuit de extra financiële middelen voor werkdrukverlaging hebben wij volgend
schooljaar ook 4 ochtenden per week ondersteuning beschikbaar. In het team
bespreken wij hoe we deze ondersteuning in gaan zetten. Juf Liselot (3 ochtenden)
en juf Marije (1 ochtend) verzorgen deze ondersteuning.



In de laatste schoolweek plannen we weer een doordraai-uur uur waarin alle kinderen
kennismaken met hun nieuwe juf of meester.

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

Schoolkamp groep 8
Op woensdag 6 juni is het zover….. We gaan met groep 8 op kamp.
Dit jaar verblijven we wederom in blokhut ‘de Bosrand’ bij camping de Langenberg in Rijssen
(± 29 km fietsen).
Juf Kitty, juf Marije, 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 vrijdag 8 juni aan het einde van de middag zijn we weer terug in Vroomshoop.

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

AVG Privacywetgeving
Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet van kracht geworden. Binnen onze stichting zijn ook
maatregelen genomen om de privacy van u en uw kind te waarborgen. Op onze website
vindt u onder het kopje ‘downloads’ documenten met betrekking tot het privacybeleid van de
stichting SKOT.
Net als aan het begin van dit schooljaar krijgt u komend schooljaar een formulier waarop u
aan kunt geven voor het verstrekken van welke persoonsgegevens u wel/geen toestemming
geeft.

Wanneer u zelf foto’s maakt bij activiteiten bij ons op
school (verjaardagen, voorstellingen, barbecue etc.)
verzoeken wij u om deze foto’s alleen voor eigen gebruik
te houden en niet te plaatsen op social media.

Hardlopen voor Oeganda
Deze zomer gaat meester Bas een bijzondere reis maken. Samen met zijn vrouw Tibel reist
hij af naar Oeganda. Dit gaan zij niet zomaar doen, maar dit doen ze met een reden.
Oeganda is een land in Afrika. De burgeroorlogen in Oeganda hebben veel mensen
getroffen, waarvan je nog steeds de schade ziet. De bevolking heeft moeite om ervoor te
zorgen dat de welvaart verbeterd wordt. Meester Bas en Tibel hebben contact gezocht met
hun oud-docent van hogeschool Saxion Deventer die een organisatie heeft in Oeganda,
genaamd THOT (www.thot-worldwide.com). Via deze organisatie gaan ze naar een kleine
school toe om hulp te bieden.
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Op deze school werken drie leraren en het schoolgebouw is
tegelijkertijd ook hun thuis. Ze slapen daar in het
magazijn/kantoor wat voor hen drieën veel te klein
is. We willen graag bij de school een onderkomen
bouwen, zodat het leven voor hen daar beter wordt.
Hiervoor is natuurlijk geld nodig.


Daarom gaan we op school een sponsorloop organiseren.
Al het geld dat met de sponsorloop wordt binnengehaald, zal volledig besteed worden
aan de ontwikkelingshulp in Oeganda. Daarnaast kunnen van het geld ook
prikpennen, prikmatten, scharen, kleurpotloden etc. gekocht worden.



Bas en Tibel gaan naar een kleine school in Oeganda waar zo’n 40 á 50 kinderen
les krijgen. Op die school hebben ze weinig tot geen les- en spelmaterialen voor de
kinderen. Zij willen voor deze kinderen koffers vol met lichte constructiematerialen
zoals Lego, Duplo, K’nex en legpuzzels meenemen. Wie heeft thuis dit speelgoed
over voor de kinderen in Oeganda? Neem dit mee naar school en geef dit aan je
eigen groepsleerkracht.

Sponsorloop
De sponsorloop vindt plaats op vrijdag 29 juni van 10.30 tot 11.45 uur.
Iedereen is welkom om te komen aanmoedigen.
De kinderen krijgen de sponsorbrief vrijdag 1 juni mee naar huis. Deze sponsorbrief moet
voor woensdag 27 juni zonder het geld ingeleverd worden bij de eigen leerkracht.
Na de sponsorloop kunnen de kinderen het geld inzamelen en moet de sponsorbrief met
geld ingeleverd worden voor 6 juli.

Tips voor de sponsorloop:


Laat de kinderen in sportkleding naar school komen.



Zorg voor goede sportschoenen (zeker geen slippers aan).

Hulp gevraagd
Tijdens de sponsorloop hebben we vrijwilligers nodig. Wie wil er helpen met ranja schenken,
stempelen, etc.?
Geef dit door aan meester Bas via de mail: b.mulder@wbs-school.nl

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

Uitproberen nieuwe methode wereldoriëntatie
Op Klasbord heeft u het vast al gezien: in groep 5 t/m 8 wordt
momenteel een nieuwe methode voor wereldoriëntatie uitgeprobeerd.
We werken in deze periode met Blink Wereldoriëntatie geïntegreerd.
Deze methode biedt de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuuronderwijs op geïntegreerde wijze aan, op een onderzoekende
en ontdekkende manier met ruimte voor eigen onderzoek.
De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er
tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan
onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen
een thema krijgen kinderen, nadat een kennisbasis is gelegd, de tijd om te werken aan een
eindopdracht die aan het einde van het thema gepresenteerd wordt. Het ene thema heeft
meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld
meer natuur en aardrijkskunde.
Waarom onderzoekend leren?
Wij hebben gekozen voor het uitproberen van deze methode, omdat we het
belangrijk vinden dat kinderen op onze school aan de slag gaan met het
leren van kennis en vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen
functioneren in de 21e eeuw. We leven namelijk in een maatschappij die
aan verandering onderhevig is. Deze maatschappelijke verandering heeft
een enorme invloed op de manier waarop we leven, leren en werken. Het
vraagt van ons dat we meer onderzoekend en ontwerpend aan de slag
kunnen gaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat we op de basisschool ook deze
vaardigheden, talenten en interesses van leerlingen ontwikkelen.

Schoolreis
Ook komt ons jaarlijkse schoolreisje steeds dichterbij.
Op deze leuke dag bezoeken wij de volgende bestemmingen:
Groep 1-2

kinderparadijs Malkenschoten

Groep 3-4-5

kinderpretpark Julianatoren

Groep 6-7

Wadlopen Lauwersoog

Praktische informatie over het schoolreisje op maandag 25 juni
ontvangt u in aparte brief/e-mail.

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

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 maart 2018 is € 93,00 (1860 kg).
De eerstvolgende papierinzameling is zaterdag 23 juni.
Groeten van de Oudervereniging

Tot ziens bij de
VOSSENJACHT EN
BARBECUE
vrijdag 15 juni 2018

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

