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Agenda 

17 februari Studiedag meesters en juffen. Kinderen vrij 

18 februari t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari ’s Middags carnaval op school 

20, 21 februari Schoolfotograaf komt 

16, 17 april Pasen 

22 t/m 30 mei Meivakantie 

 

Vervanging juf Danielle en invulling groep 3 

Juf Daniëlle is vanaf aanstaande maandag met zwangerschapsverlof. Juf Nelly is tot de 

zomervakantie op de maandag en dinsdag de juf van groep 1/2  Vossenburcht. Juf Marcella blijft tot 

de zomervakantie  op de woensdag, donderdag en vrijdag de juf van groep 3. Wij zijn blij met de 

gevonden invulling en wensen juf Daniëlle een heel fijn verlof toe. 

 

Carnaval 

28 februari vieren wij ’s middags carnaval. In één van de andere bijlagen vindt u meer informatie 

hierover. Graag even aandachtig doorlezen. Het gaat weer een geweldig groot feest worden!!! 

 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken zijn inmiddels weer geweest en prettig verlopen. Uiteraard is het ook mogelijk 

om tussendoor een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind(eren). Blijf vooral niet met 

vragen rondlopen, we helpen u graag. 

 

17 februari studiedag 

Zoals bekend hebben de meester een juffen 17 februari een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

 

Volleybaltoernooi 

Gisteren was het volleybaltoernooi in de Spont voor groep 5 t/m 8. De kinderen die mee hebben 

gedaan hebben zich geweldig ingezet en veel plezier gehad. Fijn dat er zoveel supporters aanwezig 

waren om de kinderen aan te moedigen. 

 

Tevredenheidspeiling 

Binnenkort kunt u meedoen aan een tevredenheidspeiling over onze school. In de andere bijlage bij 

deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. We stellen het op prijs als u hier t.z.t. aan mee wilt 

werken.  

 

Goede Grond 

Tegenover de school ligt een stuk grond al heel lang ongebruikt. De vraag ‘hoe kunnen we die grond 

nuttig gebruiken?’ is door een aantal mensen van de parochie opgepakt. Zo ontstond het idee om er een 

gemeenschapstuin van te maken met groenten, fruit of bloemen. Een tuin waar jong en oud aan meewerkt 

(parochianen, ouders en kinderen van de Willibrordschool). Een tuin die iets oplevert. De opbrengsten 

kunnen vervolgens geschonken worden aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: 

bloemen voor ouderen, zieken of eenzamen en/of groenten voor mensen met een krappe beurs. Samen 

werken voor elkaar.  



Na lange tijd van voorbereiding en plannen maken achter de schermen wordt in de komende weken meer 

zichtbaar. De tuin zal in de komende maand vorm gaan krijgen. Het doel is om dit voorjaar samen met 

een groep kinderen aan de tuin te werken en groenten te verbouwen.  

Inmiddels hebben we van verschillende kanten al hulp / tips/ bijdrages gehad.  Heel fijn om te merken dat 

er met zoveel enthousiasme op gereageerd wordt. Bent u iemand die graag betrokken wordt bij het tot 

stand komen van dit project en het nuttig besteden van dit stukje goede grond, laat het ons weten! Dit kan 

via juf Petra (groep 3 / 4) of door een mailtje te sturen naar Goedegrond@outlook.com. 

Wij kijken er naar uit om dit samen te doen!  

 

Namens de projectgroep:  

Marianne Korsten 

Crista Eikens 

Vincent Arends 

Ingeborg Dijkema  

Regina van Wattum 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tevredenheidspeiling 

 

        
GGD ook via WhatsApp te bereiken  

Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment 

tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken 

bij vragen over opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. 

Handig!  

GGD Groningen  

Telefoon: 050 367 4991  

WhatsApp: 06 10565212  

Facebook: facebook.com/ggdgroningen  

Website: www.ggd.groningen.nl 

 

Oud papiercontainer 

Op de onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school:    

 27 februari – 3 maart   

 10 april – 14 april     

 29 mei - 2 juni 

 17 juli - 21 juli 

 

Van.. 

Naar.. 

mailto:Goedegrond@outlook.com

