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Agenda 

8 april Palmpasen gezinsviering; aanvang 19:00 uur  

13 april Witte Donderdag; schoolviering 9.00 uur; 14.00 uur kinderen vrij  

14 april Goede Vrijdag (kinderen vrij) 

17 april  2e Paasdag (kinderen vrij) 

21 april Koningsspelen 

22 april t/m 30 april Meivakantie 

 
Oud papiercontainer 
Op de onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school:      

 10 april – 14 april     

 29 mei - 2 juni 

 17 juli - 21 juli 
 
 
Afwezigheid directeur 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Zoals u heeft gemerkt, is uw directeur, de heer Marcel Berendsen, al enige tijd afwezig. Naar het zich laat aanzien, 
zal zijn afwezigheid van langere duur zijn. Om de schoolorganisatie toch goed te laten verlopen, zullen in deze 
periode de directietaken waargenomen worden door mevrouw Anne Marie Boels-Oost, directeur van de St. 
Josephschool in Zandberg.  
 
Indien er nadere mededelingen zijn te doen over de afwezigheid van de directeur zal ik deze via de nieuwsbrief 
aan u kenbaar maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
John A.C.H. van Meekeren 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Aanspreekpunten bij afwezigheid directeur 
Komende week zal Anne Marie Boels-Oost aanwezig zijn op maandagmiddag en donderdag. Aanspreekpunten op 
school bij afwezigheid van de directeur zijn Nico Blanke (maandag/ dinsdag) en Marsia Mulder (woensdag/ 
donderdag/ vrijdag).  
 
Start 3e kleutergroep 
We gaan op 3 april een 3e kleutergroep beginnen. Gezien de huidige groepsgrootte zijn we daar natuurlijk heel 
blij mee.  Ramona Heijne is de groepsleerkracht van de nieuwe groep 1. De afgelopen week heeft ze met de 
kleutergroepen meegedraaid, haar lokaal kunnen inrichten en alvast kennis kunnen maken met kinderen en 
ouders. Welkom Ramona bij ons op school.   
 
 



Verzuimregister 
Vanaf 1 april moeten de scholen het ongeoorloofd verzuim via DUO doorgeven aan de leerplichtambtenaar. We 
moeten een melding maken van het relatief verzuim, dit is wanneer een leerling meer dan 16 uur in 4 weken 
ongeoorloofd afwezig is. Wanneer een leerling langer dan 4 weken afwezig is, dan is er sprake van langdurig 
relatief verzuim en maken we daar een melding van. Het luxe verzuim d.w.z. zonder verlof op vakantie gaan 
buiten de schoolvakanties om mag niet en is dus ongeoorloofd verzuim. Als we deze melding niet maken en de 
onderwijsinspectie merkt dat kan de school een bestuurlijke boete krijgen van €1000,- per overtreding met een 
maximum van €100.000,- per schooljaar. 
 
Oudertevredenheidspeiling Scholen met Succes 
De oudertevredenheidspeiling van Scholen met Succes heeft tot dusver een respons van 41%. We willen graag dat 
meer ouders deze enquête nog invullen. Hoe hoger de respons hoe groter de betrouwbaarheid. Zo kunnen we 
het juiste kwaliteitsbeleid voor onze school vaststellen.  
Wanneer u dat nog niet gedaan heeft zou u de enquête dan nog in willen vullen? Het kan nog tot 3 april. We 
verwachten uw medewerking. Alvast bedankt. 
 
Schoolreis en schoolkamp  
Nog een klein poosje wachten en dan is het weer zover! Dan gaat groep 1 t/m 5 op schoolreis en groep 6, 7 en 8 
op schoolkamp. De bussen zijn besproken en de kampeerboerderijen vastgelegd! Spannend … maar ook heel 
leuk! Hieronder vindt u een overzicht van waar we naar toe gaan, wanneer en wat de kosten zijn. Wilt u deze zo 
spoedig mogelijk overmaken naar:   

Rekeningnr. NL09 INGB 0006 1714 83  
t.n.v. Oudervereniging Willibrordschool  
o.v.v. postcode, huisnr., achternaam kind(eren)  

Groep 1/2    1 juni De Drentse Koe in Ruinerwold € 21 
Groep 3   1 juni Duinen Zathe in Appelscha € 23 
Groep 4, 4/5 en 5  1 juni Schloss Dankern in Haren (D) € 23 
Groep 6   17, 18 en 19 mei 25 graden Noord in Drouwenerveen € 65,-  
Groep 7   12, 13 en 14 juni Ermerstrand in Erm € 70,-  
Groep 8   19, 20 en 21 juni Schiermonnikoog € 90,-  
Zoals u ziet gaan de groepen 4, 4/5 en 5 naar Schloss Dankern in Duitsland. Wilt u ervoor zorgen dat iedereen een 
geldig ID-bewijs mee kan nemen?  
 
Palmpasen 
Zoals ieder jaar zal er ook dit jaar weer een Palmpasen gezinsviering zijn. Meestal is dit op de zondagochtend. Dit 
jaar is het op zaterdagavond 8 april. De viering begint om 19.00 uur. Alle kinderen die dat leuk vinden mogen met 
hun versierde Palmpasenstok om 18.45 uur op het schoolplein verzamelen. We lopen dan in een optocht naar de 
kerk. Ook zullen we tijdens de viering naar Maarsheerd lopen. We zijn rond 20.00 uur weer terug bij de kerk. 
Omdat het dit jaar op een zaterdagavond is, is het misschien ook leuk voor de kinderen van de hogere groepen 
om hieraan mee te doen. 
We hopen dat we met een mooie optocht naar de kerk en Maarsheerd kunnen lopen. 
 
Voor de kinderen die voor de eerste keer met een Palmpasenstok meedoen geven we een korte beschrijving voor 
het maken van zo’n stok.  
Je hebt nodig:  
* twee latjes  
* kleurig lint (crêpepapier geeft af in de regen)  
* takjes groen (buxus, hulst, conifeer)  
* broodhaan (te koop bij de warme bakker)  
* snoepgoed dat aan een slinger te rijgen is  
* lange spijker, diverse kleinere spijkers, haakjes of punaises  
Maak van de latjes een kruis (niet te groot, dit is voor de kleine kinderen moeilijk te tillen). Bevestig bovenop het 
kruis de lange spijker, zet daar het broodhaantje op. Omwikkel het met lint en versier het daarna met groen en 
snoepgoed.  
Werkgroep gezinsviering  



 
Vastenactie El Salvador 
Graag willen wij de envelop van de Vastenactie voor donderdag 13 april terug op school. Witte Donderdag is er 
om 9.00 uur een afsluitende viering in de kerk waar u ook van harte welkom bent.  
 
Witte Donderdag  
De kinderen hoeven die dag geen broodje mee te nemen, want ze krijgen een broodmaaltijd op school. Ze 
moeten een beker, bord en bestek meenemen (graag voorzien van naam). Wel fruit meenemen. Alle kinderen 
zijn die dag om 14.00 uur vrij en blijven over tussen de middag.  
 
Handige handen gevraagd     
Nu we weer kunnen genieten van het heerlijke weer, wordt er door de groepen 1/2 volop buiten gespeeld. Om 
goed op het klimtoestel te kunnen klimmen, zetten de juffen er een houten ladder voor. Deze ladder is hoognodig 
toe aan een opknapbeurt! Wie wil de ladder schuren en opnieuw in de lak zetten? Het mag op school, onder 
schooltijd maar ook thuis. Wie wil ons helpen? U kunt zich aanmelden bij de juf van de Berengroep.  
 
Voorstellen Ramona 
Beste ouders, 
 
Vanaf maandag 3 april ben ik, Ramona Heijne, de juf van de nieuwe kleutergroep.  
In het kort zal ik wat vertellen over mezelf.  
Samen met mijn vriend en twee dochters woon ik in Musselkanaal. In mijn vrije tijd doe ik leuke dingen met ons 
gezin. Knutselen, lezen en meubeltjes opknappen horen ook bij mijn favoriete bezigheden.  
Daarnaast ben ik actief in het bestuur van de gymvereniging en geef ik ook peuter- en kleutergym.  
Dit was in een notendop een stukje over mezelf.  
Ik heb er enorm veel zin in om aan de slag te gaan in “De Apenboom”, de naam van de nieuwe groep. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ramona Heijne 
 
Scoor een boek!  
A.s. donderdag (6 april) klinkt voor de groepen 4/5, 5 en 6 het fluitsignaal van Scoor een boek! Dan wordt er een 
sportieve afsluiting gehouden op het sportveld van SC Stadskanaal. Ouders zijn zeer welkom! In de verschillende 
groepsapps is het vervoer al geregeld, maar ook ouders die niet meerijden of meefietsen zijn van harte 
uitgenodigd om te komen kijken. Bij regen gaat de activiteit door, zorg dan voor regenkleding. Verder is het 
kledingadvies voor de kinderen: sportkleding of makkelijk zittende kleding. Voetbalschoenen mogen, maar zijn 
niet verplicht. Ook is het belangrijk dat iedereen zelf drinken meeneemt.   
 
Project Goede Grond  
Misschien heeft u het al gezien: er wordt hard gewerkt op het stuk grond naast de parkeerplaats bij de kerk. De 
bedoeling is dat daar een tuin wordt gerealiseerd. U heeft hier in een eerdere nieuwsbrief al over kunnen lezen. 
School mag ook meehelpen! Groep 4/5 mag de handen uit de mouwen steken om in de tuin allerlei gewassen te 
verbouwen en te oogsten! Voordat we kunnen beginnen moet er nog wel het een en ander gebeuren. Daarvoor 
willen we uw hulp vragen. Op zaterdag 8 april wordt er hulp gevraagd bij het omspitten en klaarmaken van de 
bakken waarin gezaaid en geplant gaat worden. Een week of 2 later is er hulp nodig bij het bestraten van het pad 
en de terrassen. Wie komt helpen? U kunt zich aanmelden bij juf Petra.  
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdag 5 april organiseert VV SPW een meisjesvoetbaltoernooi. De eerste wedstrijd van het meisjesteam van 
de Willibrordschool start om 13.15 uur. Supporters zijn van harte welkom. 
Een week later, op woensdag 12 april vindt het jongensschoolvoetbaltoernooi plaats. Dit wordt georganiseerd 
door SJS. Het programma van dit toernooi is nog niet bekend. Uiteraard zijn hierbij ook supporters welkom. 

Decorgroep musical 
In een aparte bijlage vindt u een oproep van de decorgroep. Wilt u deze goed doorlezen. 

 


