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De Gouden Weken

Voor op de kalender
Deze eerste week van het schooljaar krijgt u de Willibrorduskalender.
Hleaas staan er twee foutieve data op de kalender. De correcte data zijn:
ma. 2 okt. + do. 5 okt. 2017

Ambitiegesprekken groep 8

(i.p.v. ma. 2 okt + di. 3 okt)
maandag 25 juni 2018

Schoolreis groep 1 t/m 7, groep 8 vrij

(i.p.v. do. 28 juni)
Wilt u deze data zelf wijzigen op de kalender?

Nieuwe leerkracht
Dit schooljaar start Bas Mulder als meester van groep 4-5 bij ons op school.
Binnenkort stelt hij zich in de nieuwsbrief aan u voor. Mocht u hem persoonlijk de hand willen
schudden dan bent u op school van harte welkom.

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

Openingsviering
Vrijdag 8 september a.s. is er een viering ter ere van de opening van het
schooljaar in de kerk aan de Geerdijk. Alle groepen gaan hiernaartoe. De
leerkrachten van de onderbouwgroepen zijn daarom op zoek naar ouders
die ons met de auto naar de kerk willen rijden. Hierover ontvangt u van hen een bericht.
De bovenbouwgroepen gaan op de fiets naar de kerk.
Verder nodigen wij iedereen van harte uit om deze viering in de kerk bij te wonen. De
aanvang is om 9.00 uur.

Sportdag 2017
Op donderdag 14 september aanstaande hebben we een sportdag. De
sportdag zal dit jaar plaatsvinden bij De Bosrand. Daar zijn, net als
voorgaande jaren, weer verschillende verenigingen aanwezig, die de
kinderen begeleiden tijdens diverse sporten.


De groepen 3-4-5 sporten in de ochtend en zijn ’s middags vrij.



De groepen 6-7-8 sporten in de middag en zijn ’s ochtends vrij.



De kleuters zijn de hele dag vrij.

Verdere informatie volgt binnenkort.

Telefoonlijst en Informatie van ouders
Deze week ontvangt ieder kind twee formulieren: een telefoonlijst en een vragenlijst voor
ouders, waarop u informatie over uw kind kunt geven aan de leerkracht. Wij verzoeken u om
deze lijsten zo spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren op school.
Omdat wij onze informatie up-to-date willen houden, ontvangt u ieder jaar een nieuwe lijst.
De oude lijsten zijn aan het einde van het voorgaande schooljaar vernietigd.

Contact met school
Zoals u weet zijn de leerkrachten ook per e-mail bereikbaar. De e-mailadressen vindt u
hieronder:
groep naam

e-mailadres

1-2

juf Angela

a.zwiers@willibrordusschoolvroomshoop.nl

juf Liselot

l.alberink@willibrordusschoolvroomshoop.nl

juf Anneriek

a.korenromp@willibrordusschoolvroomshoop.nl

juf Ellen

e.zondervan@willibrordusschoolvroomshoop.nl

meester Bas

b.mulder@willibrordusschoolvroomshoop.nl

(2-)3
4-5

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

6-7
8

juf Kitty

k.asbroek@willibrordusschoolvroomshoop.nl

juf Annemiek

a.vanengelen@willibrordusschoolvroomshoop.nl

Juf Marjolein

m.braamhaar@willibrordusschoolvroomshoop.nl

juf Kitty

k.asbroek@willibrordusschoolvroomshoop.nl

juf Marije

m.brinks@willibrordusschoolvroomshoop.nl

directie

info@willibrordusschoolvroomshoop.nl

meester Albert

a.berkhof@willibrordusschoolvroomshoop.nl

Wij houden de volgende omgangscode aan:


Korte berichten (over bijvoorbeeld een dokter- of tandartsbezoek)
kunnen via de e-mail 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.

De Gouden Weken van de
‘Een goed begin is het halve werk’
Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming en verwoordt in
één keer het doel van de Gouden Weken.
De eerste weken van dit nieuwe schooljaar zetten wij in op de procesvorming in de groepen,
dat noemen wij de Gouden Weken. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel, ook op sociaal
niveau. Elke groep heeft de eerste weken na een zomervakantie weer tijd nodig om zich te
vormen. Een goede begeleiding van de leerkracht is hierbij erg belangrijk. Juist deze periode
is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming,
zodat normen door de klas en de leerkracht samen worden bepaald. Ook jullie, als ouders,
kunnen niet los gezien worden van de groepsvorming op school.
Wij gaan de eerste schoolweken in alle groepen aan de slag om ons pedagogisch klimaat
verder te optimaliseren. Zoals jullie wellicht in de kalender hebben gezien is er op vrijdag 16
september om 11.45 uur een inloop gepland. Tijdens deze inloop is er van alles te zien in de
klassen over deze gouden weken en kunnen de kinderen hier van
alles over vertellen.
We hopen op weken vol sfeer en een goed groepsgevoel, waar we
het komende schooljaar nog veel plezier van gaan hebben!

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

Overblijven
Deze week krijgt u via uw zoon/dochter een informatiebrief over het overblijven. Wilt u het
aangehechte aanmeldformulier invullen en zo spoedig mogelijk bij de leerkracht inleveren?
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen per abuis naar huis gaan voor de lunch,
werken we met een agenda, die in de hal ligt. Een incidentele overblijfbeurt kunt u als ouders
hierin zelf noteren.
Vaste overblijfbeurten worden aan de hand van het aanmeldformulier al opgenomen in de
administratie van de overblijf.

Wensjes
In groep 1 t/m 4 kunnen de kinderen een wensje maken voor de
verjaardagen van vaders, moeders, opa’s en oma’s.
Op het prikbord in de hal bij de kleuters hangt voor groep 1 en 2
een kalender waarop u kunt opschrijven wanneer één van deze
verjaardagen is.
In groep 3 en 4 kunnen de ouders/kinderen het zelf bij de leerkracht aangeven.
Voor overige feesten, zoals o.a. een huwelijk of een jubileum kunt u zelf de kinderen thuis
iets laten maken. Leuke kleurplaten hiervoor kunt u bijvoorbeeld vinden op:
http://kids.flevoland.to/kleuren/index.shtml

Controle hoofdluis
Na elke schoolvakantie controleren de kriebelmoeders op school alle
kinderen op hoofdluis. Zo weten we zeker dat we het nieuwe seizoen
zonder hoofdluis ingaan. Dit is fijn voor de kinderen, ouders en
leerkrachten.
U bent er als ouder zelf verantwoordelijk voor dat uw kind(eren) zonder
hoofdluis naar school komen. Wij als school bieden alleen ondersteuning.
Wij adviseren u dan ook om liefst wekelijks, maar in ieder geval aan het
einde van elke schoolvakantie de hoofden van uw kind(eren) te
controleren op hoofdluis met een luizenkam/netenkam om er zo voor te
zorgen dat ze hoofdluisvrij naar school komen. Mocht uw kind hoofdluis hebben laat dit dan
zo spoedig mogelijk aan de leerkracht weten.
Op donderdagmorgen 7 september a.s. is de eerste hoofdluiscontrole van dit nieuwe
schooljaar. De kriebelmoeders controleren dan ieder kind van groep 1 t/m 8 op hoofdluis.

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

Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt er contact met u
opgenomen. Geen bericht = geen luis! Wilt u eraan denken om uw kind(eren) donderdag
zonder haargel, vlechten etc. naar school te laten gaan?
Wij gaan voor een luizen-vrij schooljaar!

Wijziging datum schoolreis
Op de kalender staat ons jaarlijkse
schoolreisje gepland op donderdag 28 juni
2018. Onlangs bleek echter dat het op deze
datum helaas niet mogelijk is om te gaan
wadlopen met groep 6 en 7. Omdat dit
schoolreisje altijd een groot succes is,
vinden we het jammer om als gevolg van
een verkeerd getijde het wadlopen te
missen.
Aan het begin van die week is het wadlopen wel mogelijk,
waardoor wij besloten hebben om voor alle groepen het
schoolreisje te verschuiven naar maandag 25 juni 2018.
Donderdag 28 juni is voor alle groepen een normale schooldag.

Oud papier
De vakantie zit erop. Iedereen heeft de schuur vol met
oud papier. Dat komt goed uit….
De eerst volgende inzameldag van oud papier is
namelijk op zaterdag 30 september a.s.
Zet deze data in de agenda.
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.

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

Informatieavond
Op maandag 18 september a.s. is onze jaarlijkse informatieavond.
De groepsleerkrachten geven deze avond informatie over verschillende zaken die in de
betreffende groep dit jaar aan bod komen. Zo zullen ze het een en ander vertellen over de
werkwijze in de groep, de leerstof, de toetsen en ingaan op regels en afspraken. De
informatie wordt gegeven in twee rondes, zodat u de gelegenheid hebt om meerdere
groepen te bezoeken.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30 – 20.15 uur

groepsinformatie ronde 1

20.20 – 21.05 uur

groepsinformatie ronde 2

Wij willen benadrukken dat het deze avond gaat om het geven van algemene groepsinformatie. De avond is niet bedoeld om het functioneren van uw kind of de groep ter sprake
te brengen. Hiervoor kunt u altijd een aparte afspraak maken met de leerkracht(en).
U kunt onderstaand strookje uitprinten of een e-mail aan de leerkracht(en) sturen, zodat
duidelijk is of u wel/niet aanwezig bent op deze avond.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ouders van ……………………………………………………..
komen wel / niet * naar de informatieavond op
maandag 18 september 2017.
In ronde 1 bezoeken wij graag de voorlichting van groep ……
In ronde 2 bezoeken wij graag de voorlichting van groep ……
* doorhalen wat niet van toepassing is.

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

