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Agenda 

25, 26 mei Hemelvaart; kinderen vrij. 

1 juni Schoolreisjes groep 1 t/m 5 

5 t/m 9 juni Pinkstervakantie 

12-14 juni Schoolkamp groep 7 

19-21 juni Schoolkamp groep 8 

30 juni Musical in Geert Teis 

3 juli Studiedag team; kinderen vrij. 

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

 29 mei - 2 juni 

 17 juli - 21 juli 
 
 
Aanwezigheid juf Anne Marie 
Juf  Anne Marie is in week 21 en 22 aanwezig op:  

- maandagochtend 22 mei 
- dinsdagmiddag 23 mei 
- maandag 29 mei 
- donderdag 1 juni 

 
Kennisgeving geboorte 
Juf Daniëlle is trotse moeder geworden van Mats. Mats is 9 mei geboren. We wensen juf Daniëlle, Mark en 
natuurlijk Jens en Roos veel geluk met hun zoon en broertje. 
 
Afscheid meester Marcel 
Maandag 22 mei onder schooltijd nemen de kinderen afscheid van meester Marcel. U, als ouder, kunt hem na 
schooltijd een hand schudden. 
 
Brigadierbeurten 
Op de kalender staan niet meer alle brigadierbeurten ingevuld. Als u op www.brigadierrooster.nl kijkt, staat alles 
wel ingevuld en kunt u zien wanneer u aan de beurt bent. 
 
Uitslag eindtoets Cito 
De uitslag van de eindtoets Cito is binnen. Dit jaar hebben de kinderen van groep 8 een hele mooie uitslag laten 
zien. We zitten flink boven het landelijk gemiddelde. Dit geldt voor alle gebieden: taal, rekenen en 
wereldoriëntatie. Opvallend is dat het onderdeel taal wel erg goed gemaakt is. Hier waren we nieuwsgierig naar, 
omdat we het taal- en spellingsonderwijs dit jaar via Snappet op de iPad geven. Dit heeft dus een positief 
resultaat opgeleverd. 
 

http://www.brigadierrooster.nl/


Eindtoets EHBO 
Woensdag 24 mei maken de kinderen van groep 8 een eindtoets EHBO. Ze moeten een stuk theorie kennen en 
enkele praktische zaken kunnen uitvoeren. We wensen de kinderen veel succes. 
 
BOTTS 
In de week van 15 mei t/m 19 mei was het de week van de techniek. Groep 7 en 8 hebben op dinsdagmiddag 16 
mei deelgenomen aan verschillende techniekactiviteiten. 
 
Voor groep 7 was er op het Ubbo Emmius een techniek carrousel georganiseerd. Via de afdelingen bouw, metaal, 
voertuigen en installatie hebben de kinderen eigenhandig een klok mogen maken. Er is genoten tijdens een 
inspirerende middag! 
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, u vindt de technische foto's op onze website. 
 
Groep 8 was die dinsdagmiddag op bezoek geweest bij 2 'bedrijven'. Het ene bedrijf was DOK 4. We hebben daar 
in de fabriek gekeken en uiteindelijk een spel gespeeld dat ging over duurzame energie. 
Verder hebben we het ziekenhuis bezocht. Er werd ingezoomd op de techniek van het Refaja. Heel bijzonder was, 
dat we in de operatiekamer mochten kijken. 
 
Soldaat in de klas 
Ook dit jaar heeft onze school weer bezoek gehad van een militair. Groep 7 heeft vrijdagmiddag 12 mei een 
voorlichting gehad over de werkzaamheden van en bij de landmacht. Overste Bunk heeft de kinderen verteld wat 
de rol van militairen is voor Nederland en heeft enkele persoonlijke ervaringen gedeeld aan de hand van de 
vragen van de kinderen. Naast een kennismaking met de militaire uitrusting, hebben de kinderen een SPORK 
meegekregen om zichzelf 'in het veld' te kunnen redden, want we weten maar nooit...  

 

Gratis aanhanger voor Willibrordschool 
Sinds gisteren is er speciaal voor het team van de Willibrordschool 
en de ouders van de leerlingen een aanhanger beschikbaar gesteld 
door het bedrijf ΄De Juiste Reclame΄. 
Met hun unieke concept hebben zij het voor elkaar gekregen dat 
de school de aanhanger gratis kan gebruiken voor verschillende 
doeleinden waar wij tegelijkertijd reclame maken voor de 
ondernemers die op groot formaat hun logo en gegevens op de 
aanhanger hebben geplaatst. 
De Willibrordschool bedankt ΄De Juiste Reclame΄ en de 
ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 
 
 
Info boedelbak Willibrordschool 
Het heeft even geduurd, maar nu even op een rijtje. De 
kosten voor de huur van de aanhanger zijn: 
1 dag €12,50 
2 dagen €20,00 
Er zal in verband met de verzekering vooraf op school een 
huurovereenkomst moeten worden ingevuld en 
ondertekend. Er ligt bij de directie een lijst waarop eventueel 
een datum gereserveerd kan worden. 
 
NB: schoolgebruik gaat uiteraard altijd voor. 
 
 
 
 
 



 
Herinnering 
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 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 z.s.m. 
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 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?  

 

Musical  
De voorbereidingen voor de musical zijn in volle gang. De decorgroep is wekelijks aan het klussen in het pand van 
Sealteq. Als u wilt helpen, kan dat altijd. Er wordt wekelijks geklust op de dinsdagen en donderdagen. Hulp is altijd 
welkom. Ze starten tegen 19.00/19.30 uur. 
 
Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden op 20 t/m 23 juni. Verdere informatie hierover volgt nog. 

 

 


