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Agenda 

8, 13, 14 februari Oudergesprekken 

15 februari Rapporten mee 

17 februari Studiedag meesters en juffen. Kinderen vrij 

18 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari ’s Middags carnaval op school 

 

Kerst(gezins)viering 24 december in de kerk 

24 December om 19 uur is er een Kerst-gezinsviering in de kerk. Het schoolkoortje zingt tijdens 

deze gezinsviering. U bent van harte uitgenodigd om deze altijd sfeervolle Kerstviering bij te wonen. 

 

Vrijwilligers gezocht voor schoolmusical in Theater Geert Teis 

Eens in de drie jaar houdt onze school een musical met alle kinderen in Theater Geert Teis. Dit 

schooljaar is het weer zover! Op vrijdag 30 juni 2017 zal het podium bezet zijn met kinderen van de 

Willibrordschool. 

Om de musical te laten slagen, zullen we op tijd moeten beginnen. De voorbereidingen achter de 

schermen zijn al druk bezig. We hopen –net als andere jaren– weer gebruik te mogen maken van 

enthousiaste vrijwilligers. We zoeken voornamelijk mensen die mee willen helpen met het decor en 

de rekwisieten (ontwerpen, bouwen, schilderen, vervoeren etc.), maar ook zoeken we mensen voor 

kostuums, dans, grafisch ontwerp, audio/video etc.   

We willen belangstellenden uitnodigen om op maandagavond 16 januari van 19.30-20.30 uur 

op school te komen. Dan kunt u informatie krijgen en meedenken over de musical. Tevens kunt u 

aangeven of en op welke manier u een actieve rol hierin kunt vervullen. 

 

Werkgroep Musical 

 

Kerstactiviteiten 

Mede dankzij de hulp van vele ouders zijn de activiteiten  rondom Kerst weer een groot succes 

geworden en hebben we de kinderen enorm zien genieten. En daar gaat het natuurlijk om! Heel erg 

bedankt voor uw hulp. 

 

Ouderbrief Trefwoord 

In één van de bijlagen van deze nieuwsbrief kunt u lezen waar onze Godsdienstmethode 

Trefwoord het jaar mee gaat beginnen. 

 

Oud papiercontainer 

Onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school:    

16 januari – 20 januari  29 mei - 2 juni 

27 februari – 3 maart  17 juli - 21 juli 

10 april – 14 april 


