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Agenda 

8 november Lampionnen maken groep 3 t/m 8  

11 november Sint Maarten 

23 november Studiedag meesters en juffen, kinderen vrij 

5 december Sinterklaas op de Willibrordschool. ’s Middag alle kinderen vrij 

21 december Kerstdiner 

23 december Studiedag meesters en juffen, kinderen vrij 

24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

 

Studiedag 23 november 

Woensdag 23 november heeft het team een studiedag. De kinderen zijn deze dag dus vrij. 

 

Schoolkalender 

Onder het motto ‘beter laat, dan nooit’, ontvangt u deze week onze jaarlijkse schoolkalender. Door 

omstandigheden ontvangt u hem dit schooljaar later dan anders. Volgend schooljaar zullen we 

ervoor zorgen dat u hem eerder krijgt. 

 

Actie voor de voedselbank 

Van 7 t/m 13 november doen we ook dit jaar weer mee aan de inzamelingsactie voor de 

voedselbank. Deze actie wordt geregeld door de parochie en als Willibrordschool ondersteunen we 

van harte. Onderaan deze nieuwsbrief leest u meer info over wat er zoal ingezameld wordt. In onze 

aula staan twee boodschappenkarren waar kinderen en/ of ouders de meegebrachte producten in 

kunnen leggen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Problematiek rondom het vinden van invalleerkrachten 

In één van de bijlagen vindt u een brief vanuit het bestuur waarin een heldere uitleg staat over deze 

problematiek en de eventuele consequenties die het kan hebben voor u en uw kind(eren). We hopen 

dat de politiek heel gauw gaat inzien dat hier in een ieders belang wat veranderd moet worden. 

 

Ouderbrief Trefwoord 

Van 14 november t/m 2 december staat in onze Godsdienstmethode ‘Trefwoord’ het thema 

‘Verbinden’ centraal. U vindt meer informatie hierover in één van de bijlagen. 

 

Afsluiting kinderboekenweek 

De afsluiting van de kinderboekenweek was een groot succes. Wat hebben we een mooie avond 

beleefd samen. En wat waren er ontzettend veel trotse opa’s en oma’s met hun kleinkind(eren) 

meegekomen. Bedankt voor uw enthousiasme. Ook de oudervereniging weer hartelijk dank voor 

jullie enorme inzet in het belang van de kinderen en school. 

 

Oudergesprekken  

De oudergesprekken zijn inmiddels geweest.  

Mocht u toch nog ergens vragen over hebben of iets kwijt willen, dit kan natuurlijk altijd.  

Blijf er vooral niet mee rondlopen. We willen graag een zo goed mogelijke samenwerking met 

ouders en hiervoor is persoonlijk contact belangrijk. Schroom dan ook niet om binnen te stappen. 

 



Hanna komt op school 

Donderdag 10 november kunnen de kinderen mijn dochter Hanna even met eigen ogen zien. 

Regelmatig vragen ze nieuwsgierig hoe het met haar is. Ook veel ouders informeren regelmatig. 

Bedankt voor uw belangstelling. Het gaat geweldig met ons drieën, kan het niet anders zeggen.  

 

Inspiratiemiddag scholen Primenius 

Woensdag 2 november had het team weer een inspiratiemiddag op één van de collega-scholen van 

Primenius in Emmen. Tijdens deze inspiratiemiddag konden er 2 workshops gevolgd worden. Doel 

van dergelijke dagen is om de aanwezige kennis binnen Primenius breder te benutten en elkaar te 

enthousiasmeren met mooie onderwijskundige ontwikkelingen. 

 

Brief GGD decemberstress 

In één van de bijlagen van deze nieuwsbrief kunt u adviezen lezen vanuit de GGD m.b.t. 

‘decemberstress’. 

 

GMR Primenius 

In één van de bijagen van deze nieuwsbrief vindt u informatie vanuit de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) van onze stichting Primenius. 

 

Terugkoppeling studiereis Zweden 

Van zondag 9 oktober t/m woensdag 12 oktober hebben 23 medewerkers van Primenius een bezoek 

gebracht aan onderwijsorganisaties in Zweden. Rondom Stockholm hebben we zowel 

kinderdagverblijven als scholen voor kinderen van 8-16 jaar bezocht; deze instellingen werkten met 

het Reggio Emilia concept. 

Uitgangspunten van dit Reggio Emilia concept zijn: 

- een kind heeft 100 talen om zich uit te drukken (tekenen, dansen, zingen, drama, kunst, etc.) 

- elk kind heeft de natuurlijke behoefte contact te maken met anderen, de wereld te ontdekken en 

zich te ontwikkelen (te leren) 

- de school is zo ingericht, dat aan die natuurlijke behoefte wordt voldaan en het kind wordt 

uitgedaagd tot onderzoek en experimenteren (de behoefte van het kind is hierin leidend). 

 

Wij zijn geïnspireerd geraakt en bespreken onze ervaringen in het team. 

Vervolgens gaan we kijken welke onderdelen we mogelijk kunnen inpassen om ons onderwijs nog 

boeiender en mooier te maken voor onze kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De Katholieke basisscholen van de Kanaalstreek en Parochiële Caritas 

Instelling van de Parochie van het Heilig Kruis houden een actie voor de 

voedselbank. In de periode rond oogstdankdag,  

van 7 tot en met 13 november 2016,  

willen we spullen verzamelen  voor de voedselbanken in de regio,  

die er een mooi pakket van maken voor de komende feestdagen.  

 

In alle 5 kerken en bijbehorende basisscholen zullen  

winkelwagentjes staan die u kunt vullen.  

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende (houdbare) spullen: 

 

Rijst - Macaroni - Spaghetti 

Kruidenmixen - Olijf/Zonnebloemolie 

Brinta - Muesli - Cornflakes - Beschuit - Crackers 

Broodbeleg: leverpastei  - jam - hagelslag - pindakaas - chocopasta 
Rookworst - vlees of vis in blik 

Groenten of soep in blik 

Aardappelpuree 

Thee - Koffie - Suiker - Melk 

Hygiëne: WC-papier - handzeep - shampoo - 

tandpasta/tandenborstels - wasmiddel - damesverband - 

afwasmiddel 

 

Lekkernijen voor de feestdagen: noten - koek - snoep 

Voor de kinderen: spelletjes - kleurpotloden - boeken 

 

Hartelijk dank namens de Voedselbank! 
 

 


