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Onderwijsstaking 15 maart 2019
Omdat voor ons onduidelijk blijft wat het beoogde doel is van de staking in de gehele
onderwijssector op vrijdag 15 maart a.s., hebben onze
leerkrachten besloten dat zij niet meedoen aan deze staking.
De Willibrordusschool is op vrijdag 15 maart dus gewoon
open!

Tafeltennistoernooi
Op vrijdagavond 15 februari hebben een aantal leerlingen uit
groep 6 en 8 meegedaan aan het schooltafeltennistoernooi.
Het was een sportieve avond met maar liefst 3 wisselbekers
als eindresultaat!

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

Snoeien voor een mooi schoolplein
Op maandagavond 25 maart 2018 kunnen we uw hulp goed gebruiken!
Het is namelijk weer hoog tijd om de bomen en struiken rond de
schoolpleinen te snoeien. 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.

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 vóór 6 mei a.s. 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!
De kosten zijn dit jaar:
groep 1-2

€ 22,00

groep 3-4-5-6

€ 24,00

groep 7-8

€ 80,00 (= kamp)

Tijdens onze vergaderingen blikken wij in overleg met de school alvast vooruit op de
organisatie van de schoolreisjes in schooljaar 2019-2020. Omdat wij dan met alle groepen
op schoolreis gaan, kijken wij naar de mogelijkheden om het vervoer te regelen op een
betaalbare manier. Hierover informeren wij u natuurlijk verder.
Met vriendelijke groet,
de oudervereniging.

Oud papier
De eerstvolgende papierinzamelingen zijn op zaterdag 2 maart en
zaterdag 6 april 2019.

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

Ter herinnering: Carnaval
Op vrijdag 1 maart vieren we CARNAVAL
op school.
Alle kinderen mogen deze ochtend verkleed
naar school komen. De kinderen hoeven
deze dag geen eten en drinken mee te
nemen. Dit wordt verzorgd door school.
Wegens het grote succes van voorgaande jaren, zal ook dit jaar de optocht niet ontbreken.
De kinderen mogen versierde karren/fietsen o.i.d. meenemen. Deze mogen ze ’s morgens
om 8.30 uur op het grote plein zetten.
Rond 9.00 uur beginnen we, in samenwerking met carnavalsvereniging de Smoezen, de
kinderopvang en basisschool de Schakel, aan de optocht door de wijk.
Bij de Schakel op het plein wordt pauze gehouden en zal de prijsuitreiking zijn van de
leerlingen met de mooiste creaties (er wordt gekeken naar alle deelnemers, niet meer naar
de scholen apart).
Vervolgens lopen wij met de kinderen van onze school terug.
➢ De kinderen mogen geen confetti, serpentines, spuitbussen etc. meenemen, dit op
last van de gemeente.
➢ We willen de ouders van groep 1 en 2 vragen om zoveel mogelijk mee te lopen in de
optocht. Op die manier hebben we meer toezicht op de kleuters. Deze ouders mogen
zich natuurlijk verkleden!
De rest van de ochtend is er een
aangepast feestelijk programma in de
klas.
De groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags
gewoon vrij.
De groepen 5 t/m 8 hebben dan
een playbackshow.

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

Route Carnavalsoptocht

Wij starten de optocht vanaf de parkeerplaats bij de Willibrordusschool, de Schakel zal onze
kant op komen en vervolgens lopen wij samen deze route:
•

Linksaf, de Nieuwstraat op.

•

Na de apotheek, rechts de Esdoornlaan in.

•

Linksaf naar de Iepen.

•

Rechtsaf, de Hoekweg op
(via binnenkant van de vijver)
Vervolg richting Lindenlaan naar de Schakel.

•

Contact per e-mail met leerkrachten
Sommige ouders mailen naar het algemene e-mailadres van school wanneer zij een vraag
hebben voor een leerkracht. U mag hen per e-mail ook zelf benaderen. Uw vraag komt dan
direct bij de juiste persoon terecht. Hieronder vindt u daarom nogmaals de e-mailadressen:
groep

naam

e-mailadres

1

juf Angela

a.zwiers@wbs-school.nl

2

juf Annemiek

a.vanengelen@wbs-school.nl

Juf Marjolein

m.braamhaar@wbs-school.nl

juf Anneriek

a.korenromp@wbs-school.nl

juf Ellen

e.zondervan@wbs-school.nl

5-6

meester Bas

b.mulder@wbs-school.nl

7-8

juf Marije

m.maassenvandenbrink@wbs-school.nl
m.gehring@wbs-school.nl

3-4

Juf Marleen
juf Liselot

l.alberink@wbs-school.nl

directie

info@wbs-school.nl

meester Albert

a.berkhof@wbs-school.nl

Wij houden de volgende omgangscode aan:
•

Korte berichten (over bijvoorbeeld een dokter- of tandartsbezoek) kunnen via de email worden doorgegeven.

•

Informatie over de schoolprestaties en het welzijn van uw kind verstrekken wij niet
via de mail. Hiervoor kunt u een persoonlijke afspraak maken met de leerkracht(en).

•

Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch vóór 8.30 uur.

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

