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Agenda 

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 

5 juni 1e Heilige Communie 

7 juni Schoonmaakavond 

9 juni Ouderavond m.b.t. digitaal onderwijs 

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 

14 juli Afscheidsviering groep 8 

 

 

Verplaatsen motortoertocht 

De aangekondigde motortoertocht wordt verplaatst van 5 juni naar 12 juni i.v.m. de eerste Heilige 

Communie. 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 

Tijdens de Koningsspelen was er weer ontzettend veel hulp van ouders. Fijn om te zien. 
Eenieder die zich heeft ingezet, hartelijk dank. 

Thuiseditie ‘Scoor een boek’ 

Mylan Meijer uit groep 5 heeft de thuiseditie van ‘Scoor een boek’ gewonnen. 

Gefeliciteerd ook namens ons, knap gedaan. 

herhaling 

Reservebrigadiers 

Reeds meerdere malen zijn er oproepen gedaan voor reservebrigadiers. 

 

Het komt af en toe voor dat er geen brigadier geregeld kan worden bij een oversteekplaats. 

Wanneer u zich beschikbaar stelt als reservebrigadier kunt u gebeld worden om te brigadieren bij 

een van de oversteekplaatsen.  

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. 



 

Vanuit de oudervereniging 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit is nogmaals een oproep voor het overmaken van het schoolreis- en/of kampgeld én de 

ouderbijdrage(n). 

Denk er goed om, er gelden 2 verschillende rekeningnummers! 

 

Schoolreis- en/of kampgeld 

Groep 1 en 2 = € 21,00 

Groep 3, 4 en 5 = € 23,00 

Groep 6 = € 60,00 

Groep 7 = € 65,00 

Groep 8 = € 85,00 

S.v.p. spoedig overmaken naar NL09 INGB 0006171483 

t.n.v. Oudervereniging Willibrordschool, o.v.v. naam kind(eren) en groep. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2015-2016: 

€ 18,00 per kind 

S.v.p. spoedig overmaken naar NL25 INGB 0006318150 

t.n.v. Oudervereniging Willibrordschool, o.v.v. postcode, huisnr, achternaam kind(eren). 

 

Heeft u vragen, dan kunt u gerust contact met mij opnemen. 

 

Hartelijke groet, 

Silvia Luik 

Penningmeester Oudervereniging 

Tel: 06-11003566 of via silvia.luik@home.nl 
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