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Agenda 

2 december Pietenochtend groep 1 t/m 3 

5 december Sinterklaas op de Willibrordschool 

21 december Kerstdiner en Kerstwandeling 

23 december Studiedag meesters en juffen, kinderen vrij 

24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

 

Pietenochtend 

Vrijdag 2 december is voor groep 1 t/m 3 de Pietenochtend.  

De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. 

Het zal ongetwijfeld weer een leuke en spannende ochtend worden. 

Wie weet komt Piet nog wel een bezoekje brengen. 

 

Sinterklaas 

Afgelopen dinsdag heeft u onderstaande informatie per mail ontvangen. Nog even een herhaling 

 

Vol verwachting klopt ons hart...   

 

Wat is er een gezellige periode aangebroken! Het sinterklaasthema leeft volop binnen onze school. 

We volgen dit jaar het Sinterklaasjournaal van de ntr. En daar gebeurt van alles! Bakpiet wil graag 

een taart bakken voor de verjaardag van Sinterklaas. Maar of dit gaat lukken? Hij heeft al veel 

taarten gebakken, maar nog geen één smaakte lekker. We zullen zien hoe dit afloopt. In de 

kleutergroepen zijn zelfs pietenbakkerijen, om de bakpiet te helpen. En deze taartjes smaken al 

heerlijk! Misschien moeten onze kinderen bakpiet maar eens helpen...  

 

Ook dit jaar verwelkomen we Sint en zijn pieten weer op onze school. Op maandag 5 december 

as. Komt allen bij de intocht kijken!   

 

De kleuters treden als eerste voor de Sint op en bij deze optredens zijn ook 

ouders/verzorgers uitgenodigd. Helaas mogen broertjes en/of zusjes hierbij niet 

aanwezig zijn.  

 

Na deze optredens krijgen de kleuters hun cadeautje in de klas en mogen de ouders even een kopje 

koffie/thee drinken in het speellokaal. Daarna gaan de kleuters mee naar huis en zijn ze vrij.  

 

De tijden zijn als volgt:  

 8.30 uur intocht sinterklaas  

 9.05 uur optredens Vossenburcht  
 9.30 uur optredens Berenhol 

Na de kleuters treden de groepen 3 t/m 5 op, maar daarbij zijn geen ouders aanwezig.  

De kinderen van groep 3 t/m 5 zijn om 12 uur vrij. Natuurlijk wil Sinterklaas ook groep 6,7,8 

nog even kort zien.  

Daarom zijn deze groepen om 12.30 uur vrij. 's Middags zijn alle groepen vrij. 



 

 

Kerst 

We hebben besloten om Kerst dit schooljaar op een andere manier te vieren. In plaats van het 

gebruikelijke Kerstspel in de kerk gaan de kinderen met hun eigen groep en leerkracht een 

Kerstwandeling maken. Tijdens de wandeling zullen we samen het Kerstverhaal beleven. Nadere info 

volgt. 

 

BHV 

Donderdag 8 december houden we een ontruimingsoefening met de hele school. Later dit schooljaar 

zal ook nog een keer een onaangekondigde ontruimingsoefening plaatsvinden. 

 
Bedankt 

Bedankt beste ouders, opa’s/ oma’s en andere betrokkenen voor al 

jullie hulp. De lampionnen en het podium zijn weer prachtig  

geworden! Ook was er een mooie opbrengst voor de actie 

van de parochie/ voedselbank. 

 
 

 

Problematiek rondom het vinden van invalleerkrachten 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de landelijke problematiek rondom het vinden 

van invalleerkrachten. Het filmpje in onderstaande link geeft een duidelijke uitleg over het knelpunt 

van de WWZ-regeling. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren fors minder studenten afgestudeerd aan 

de PABO’s. 

 

http://www.verus.nl/nieuws/filmpje-wwz-vervangersproblematiek-in-de-dagelijkse-praktijk-0 
 

Ouderbrief Trefwoord 

Van 5 t/m 23 december staat in onze Godsdienstmethode ‘Trefwoord’ het thema ‘Kinderen van 

goede wil’ centraal. U vindt meer informatie hierover in één van de bijlagen. 

 

Oud papiercontainer 

Onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school: 

      

10 april – 15 april 

16 januari – 21 januari  29 mei - 3 juni 

27 februari – 4 maart  17 juli - 22 juli 
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