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Voor op de kalender
wo. 23 mei en vr. 25 mei 2018

inschrijving avondvierdaagse

zaterdag 26 mei 2018

19 uur Heilig Vormsel in kerk Geerdijk

maandag 28 mei 2018

schoolfotograaf: alleen groepsfoto’s

woensdag 30 mei 2018

regionale lerarenstaking: WBS-school is gesloten

23-24-29-30-31 mei 2018

ochtenden: afname Entreetoets groep 7

vrijdag 1 juni 2018

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

Zwemmen
Het zwembad weer is weer open! Groep 4 t/m 8 kunnen daarom op dinsdag weer zwemmen
in de Zandstuve. Eén gymles vervalt hierdoor en wordt vervangen door deze natte
bewegingsles.
We gaan met alle kinderen op de fiets naar het zwembad. We
verwachten dat alle kinderen hun fiets iedere dinsdag bij zich
hebben. De leerkrachten besluiten in de loop van de ochtend of
het weer het wel of niet toelaat om te zwemmen.
N.B. Kinderen zonder zwemdiploma kunnen wij om veiligheidsredenen helaas niet mee laten zwemmen. Zij
blijven op school.
Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Schoolfotograaf
Op maandag 28 mei a.s. komt de schoolfotograaf.
Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt. We verwachten dat alle
foto’s in de ochtend gemaakt kunnen worden.

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.

Vooraankondiging
VOSSENJACHT EN BARBECUE
Op vrijdag 15 juni aanstaande organiseren we weer een vossenjacht en
barbecue!
Een leuke gelegenheid om iedereen weer eens te spreken of om elkaar te
leren kennen als uw kind voor het eerst op onze school is gekomen.
Net als vorig jaar verzoeken wij u de vleespakketten van tevoren te bestellen en te betalen.
Hiervoor krijgen de kinderen na de meivakantie een brief mee naar huis met nadere
informatie over deze leuke avond. Onderaan deze brief vindt u een opgavenstrookje.
Wij hopen er samen met u weer een gezellige avond van te maken en zien u graag op 15
juni aanstaande!
Met vriendelijke groet,
De Oudervereniging Willibrordusschool.

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 februari 2018 is € 63,75 (1020 kg).
De eerstvolgende papierinzameling is zaterdag 26 mei.
Groeten van de Oudervereniging

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

