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Agenda 

5 oktober Dag van de leraar en start Kinderboekenweek 

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

24 oktober Studiedag, kinderen vrij 

26, 31 oktober en 1 november Oudergesprekken 

11 november Sint Maarten 

23 november Studiedag meesters en juffen, kinderen vrij 

 

Onderwijsinspectie 

Vorige week donderdag heeft de inspectie van het onderwijs de Willibrordschool bezocht in het 

kader van een 4-jaarlijks onderzoek. De inspecteur was zeer te spreken over de kwaliteit die 

geboden wordt. Alle indicatoren die worden onderzocht zijn voldoende of goed bevonden. 

De onderdelen ‘Veiligheid’ en ‘Kwaliteitscultuur’ sprongen er bovenuit.  

Natuurlijk zijn wij heel blij en trots op het resultaat van dit onderzoek. Het geeft tevens aan dat uw 

kind op de Willibrordschool in ‘goede handen’ is. Zodra het uitgebreide rapport  wordt gepubliceerd 

op de website van de inspectie, zal ik u hierop attenderen. 

 

Inloopavond opa’s en oma’s als afsluiting van de Kinderboekenweek 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek houden wij donderdagavond 13 oktober een open avond 

voor grootouders! Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar; voor altijd jong - opa's en oma's. 

 

Daarom leek het ons erg leuk om de kinderen uit te nodigen met hun opa of oma, om samen leuke 

spelletjes te doen en te kijken naar de werkstukken van de kinderen. Het belooft een gezellige  

oud-Hollandse avond te worden! 

 

Mocht het nou niet lukken om met je grootouders te komen, dan zijn ouders ook welkom. 

De oudervereniging zal deze avond een leuke verrassing verzorgen.  

 

Tot dan! 

 

Doen jullie allemaal mee? 

Tijdens de Kinderboekenweek heeft Bruna een super leuke actie! Hoe meer kinderboeken je tijdens 

de Kinderboekenweek koopt, hoe meer boeken de school gratis krijgt! Koop dus tussen 3 t/m 16 

oktober een kinderboek bij Bruna en lever de kassabon in bij je juf of meester. Onze school mag dan 

voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken bij Bruna! Doen jullie allemaal mee?  

Oud papiercontainer 

Onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school: 

24 oktober – 28 oktober  10 april – 15 april 

16 januari – 21 januari  29 mei - 3 juni 

27 februari – 4 maart  17 juli - 22 juli 

 

 

 


