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Voor op de kalender
vrijdag 17 november 2017

Lootjes trekken surprises groep 5 t/m 8

Gruwelijk enge winnaars
Op vrijdag 13 oktober (huh, griezelig!!) hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten.
In een gezamenlijke bijeenkomst zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de teken- en
verhalenwedstrijd en als verrassing werd ook het griezeligst verklede kind beloond.
Zoals u op de foto’s ziet waren Linde Luërs (griezeligste
verhaal), Gijs Boerties (griezeligst verkleed) en Martina
Gerrits (griezeligste tekening) de gelukkigen.

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

Het verhaal van Linde:

De oerwoud heks Lilly
Op een zaterdagochtend in het oerwoud was er een heksje met de naam Lilly. Ze behekste
alleen maar dieren. En ze had vrijdag een kikker roze getoverd, donderdag een koningin
paars, woensdag een hert blauw en dinsdag een kikker die blaft.
De dieren vonden het vreselijk. Op een dag besloten ze het oerwoud te verlaten. Lilly
verveelde zich en ging op zoek naar de dieren. Ze vond ze in het bos en zei: “Kom terug
naar het oerwoud, bij mij.” “Nee!”, zeiden de dieren. “Dan beheks ik jullie niet meer.” “Nee!”,
zeiden de dieren opnieuw. “Wij willen niet terug naar het oerwoud.”
Toen besloot Lilly in het bos te gaan wonen. Maar er kwam een ander heksje met de naam
Griezel en zij is heel gemeen en plaagt de dieren en geeft Lilly de schuld. De dieren zijn
boos op Lilly en Lilly zegt: “Ik heb het niet gedaan.”. De dieren geloven Lilly en sturen Griezel
uit het bos. Ze leven nog lang en gelukkig.

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

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 20 oktober hebben wij, na een
spannende wedstrijd, de voorleeskampioen van
onze school gekozen.
De winnaar van dit jaar is wederom Fleur Hutten.
Zij las voor uit het boek ‘Kapot’ van Carry Slee.
Fleur gaat namens de Willibrordusschool, net als
vorig jaar, door naar de voorleeswedstrijd van de
bibliotheek.

10-minutengesprekken
Op maandag 13 november en donderdag 16 november a.s. vinden de eerste
10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 plaats.
Voor de gesprekken in groep 7 worden ouders én kinderen
samen uitgenodigd.
Omdat we slechts twee rapportmomenten per schooljaar
hebben, krijgt uw kind geen rapport mee naar huis
voorafgaand aan het gesprek. De leerkrachten informeren u
alleen mondeling over de vorderingen van uw kind.
Het eerste rapport volgt in februari (met aansluitend een
ronde 10-minutengesprekken) en het tweede rapport in de voorlaatste schoolweek voor de
zomervakantie. Hierdoor sluiten onze rapportmomenten aan bij de niet-methodegebonden
Citotoetsen die in de periodes januari/februari en juni worden afgenomen.

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

Surprises
Op vrijdagmiddag 17 november a.s. trekken de kinderen uit groep 5 t/m 8 weer lootjes voor
de surprises.

Ieder kind uit deze groepen ontvangt bij het trekken van de lootjes een envelop met € 5,-. Dit
geld wordt beschikbaar gesteld door de oudervereniging en moet besteed worden aan het
kopen van de cadeautjes voor de surprise van de klasgenoot. Deze cadeautjes worden
verstopt in de surprise die gemaakt wordt.
Wij attenderen u op het volgende:


Het bedrag van € 5,- wordt eenmalig verstrekt:
o

De leerkracht houdt bij wie het bedrag ontvangen heeft.

o

Het geld wordt alleen overhandigd aan het kind zelf.

o

Bij verlies moeten de kosten voor inkoop van cadeautjes voor de surprise door
u zelf en/of uw kind gedragen worden.

Wij vragen van u:
 Uw kind te ondersteunen bij de inkoop van cadeautjes. Gebruik de wensen op het
verlanglijstje als leidraad.
 Uw kind te ondersteunen bij het maken van een surprise. Een ingepakte doos is
namelijk geen surprise!

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

Pietenmiddag
Op dinsdagmiddag 5 december 2017 organiseren we een
Pietenmiddag.
De kinderen gaan in gemengde groepen van klas naar klas en voeren
daar diverse activiteiten, van Pietengym tot een vouwwerkje, uit.
De kinderen mogen deze middag verkleed als Piet op school komen.
We zoeken nog enthousiaste ouders die op 5 december willen meehelpen in
de klassen.
De opdrachten of werkjes worden voorbereid door de organisatie van de Pietenmiddag.
Op donderdagmiddag 30 november om 15.00 uur worden de activiteiten uitgelegd.
Het is dus handig als u, bij opgave voor de Pietenmiddag, deze datum ook in uw agenda
vastlegt.
Het belooft een leuke middag te worden, dus we hopen op een grote opkomst.
U kunt zich opgeven voor 10 november door:


onderstaand strookje uit te printen en deze inleveren bij de leerkracht van uw
kind of



een e-mail te sturen via onderstaande link naar meester Bas of juf Anneriek:
b.mulder@wbs-school.nl
a.korenromp@wbs-school.nl

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vader / moeder van ………………………………………………
geeft zich op als hulpouder voor de pietenmiddag op 5 december 2017.
Ik kan wel / niet aanwezig zijn bij de uitleg op 30 november 2017.

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

