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Agenda 

18 t/m 22 april Oudpapiercontainer bij de school. 

19 t/m 21 april CITO-eindtoets groep 8 

21 april Kinderen ’s middags vrij, studiemiddag team 

22 april Koningsspelen 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 

11 mei Luizencontrole 

11 t/m 13 mei Schoolkamp groep 6 

16 mei 2e Pinksterdag, hele school vrij 

17 mei Onderbouw vrij 

23 t/m 25 mei Schoolkamp groep 7 

24 mei Schoolreis groep 1/2 

26 mei Schoolreis groep 3/4/5 

31 mei t/m 3 juni Avond4daagse 

3 juni Vrije dag onderbouw 

7 juni Schoonmaakavond 

16 juni Studiedag team, kinderen vrij 

17 juni Vrije dag onderbouw 

20 t/m 22 juni Schoolkamp groep 8 

12 juli Afscheidsavond groep 8 

13 juli  pleinfeest 

Sarah voorleeskampioen provincie Groningen 
Woensdag 13 april is Sarah Chmayssani voorleeskampioen geworden  
van de provincie Groningen. Natuurlijk zijn we supertrots op haar! 
Woensdag 25 mei is de landelijke finale in Amstelveen waar Sarah aan deel  
zal nemen. Hieronder vind u de link naar een mooi artikel hierover in  
de pers: 
 
http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/04/14/sarah-chmayssani-van-rkbs-st-willibrord-stadskanaal-
voorleeskampioen-provincie-groningen/ 
 
Studiemiddag team 
Donderdagmiddag 21 april heeft het team een studiemiddag en zijn de kinderen vrij. 
 
Reservebrigadiers 
Momenteel zijn er onvoldoende reservebrigadiers. Hierdoor kan het voorkomen dat er incidenteel geen 
brigadier staat op een oversteekplaats. Nogmaals wijs ik erop dat ouders verantwoordelijk zijn voor een 
veilig vervoer van hun kind(eren) en niet de school. 
 
Graag zouden we meer reservebrigadiers hebben, zodat we het oversteken zo veilig mogelijk houden.  
U kunt zich persoonlijk bij mij aanmelden als reservebrigadier of via marcel.berendsen@primenius.nl. 



 
Nieuwe brigadiercoördinator 
Onze huidige brigadiercoördinator, Harm Jan Ricksen, stopt eind volgend schooljaar.  
Daarom zijn we op zoek naar een ouder die t.z.t. deze taak op zich wil gaan nemen. 
Om de benodigde kennis zo goed mogelijk over te kunnen dragen is het verstandig dat degene die dit 
gaat doen wordt ‘ingewerkt’.  
Heeft u belangstelling om brigadiercoördinator te worden? Mail gerust naar 
marcel.berendsen@primenius.nl voor meer informatie. 
 
Schoolreisjes en schoolkampen 
Zou u het schoolreis- en schoolkampgeld voor zover u dit nog niet gedaan heeft z.s.m. over willen 
maken o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep? Het rekeningnummer (t.n.v. Oudervereniging 
Willibrordschool) is: NL09 INGB 0006 1714 83.  
Voor de schoolreisjes en schoolkampen worden de volgende bedragen gevraagd: 
Groep 1 en 2  €21,- 
Groep 3 €23,- 
Groep 4 en 5 €23,- 
Groep 6 €60,- 
Groep 7 €65,- 
Groep 8 €85,- 
Alvast bedankt! 
 
Bezoek kamp Westerbork groep 7/8 
Aanstaande maandag brengen de groepen 7 en 8 een bezoek aan kamp Westerbork. 
 
CITO-eindtoets 
Volgende week dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend hebben de kinderen van groep 8 de CITO-
eindtoets. We wensen hen alvast heel veel succes. Wilt u zo vriendelijk zijn om ‘op sokken’ door de 
school te lopen deze ochtenden. 
 
Bezoek Rijksmuseum groep 5 t/m 8 
Maandag 4 april zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum te Amsterdam geweest. 
Het was een gezellige busreis en een heel erg leuk en leerzaam bezoek.  
 
Verkeersexamen groep 7 
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen. Knap gedaan! 
 
Motortoertocht 
5 Juni is onze volgende Willibrordschool-motortoertocht. Om 10 uur staat de koffie klaar en om 

10.30 uur gaan we rijden. Meestal zijn we rond 16 uur ’s middags weer terug. Opgave is niet nodig. 

Deelname uiteraard op eigen risico. We hopen op een mooie opkomst. 

 
Koningsspelen 
De koningsspelen zijn op 22 april. De informatie voor die dag hebben de kinderen vorige week 
meegekregen. We wensen iedereen een plezierige dag. 
 
Vrije dagen onderbouw 
17 mei, 3 juni en 17 juni hebben de groepen 1 t/m 4 een vrije dag. 
 
Oud papier 
Van 18 t/m 22 april staat de container voor het oud papier achter de school geparkeerd. De container 
wordt 18 april voor de middag gebracht.  


