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Agenda 

5 t/m 9 juni Pinkstervakantie 

12 t/m 14 juni Schoolkamp groep 7 

19 t/m 21 juni Schoolkamp groep 8 

20 t/m 23 juni Avondvierdaagse 

30 juni Musical in Geert Teis 

3 juli Studiedag team; kinderen vrij. 

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

 17 juli - 21 juli 
 
 
Aanwezigheid juf Anne Marie 
Juf  Anne Marie is na de pinkstervakantie aanwezig op:  

- maandag 12 juni 
- woensdag 14 juni 
- vrijdagmiddag 16 juni 

 
Kamp groep 7 
Op 12, 13 en 14 juni gaat groep 7 op schoolkamp. Juf Patricia, juf Marcella, juf Agnes en meester Patrick gaan mee 
als begeleiding. Maandag en dinsdag vervangt meester Mike in groep 5; woensdag werkt juf Gerda in groep 3. 
 
Brigadieren  
Veel ouders en kinderen maken de laatste tijd mee dat er geen brigadiers op de posten staan bij de school. Dit is 
voor ons allemaal erg vervelend, zowel voor de ouders die rekenen op een veilige oversteekplek als voor de 
leerlingen die geen hulp krijgen waar nodig.  
Om het ‘probleem’ op te lossen hebben we de mening van u als ouder nodig. Hoe belangrijk vinden jullie het, als 
ouders van de Willibrordschool, dat het brigadieren blijft bestaan. Welke oplossingen zouden we kunnen 
bedenken om onze kinderen veilig naar school te laten komen. 
 
Ik heb hiervoor de hulp ingeschakeld van Veilig Verkeer Nederland. Na de vakantie zal er een enquête uitgaan, 
waarin we uw mening vragen over het brigadierrooster. Ik zal u hiervan op de hoogte houden middels de 
nieuwsbrief. 
 
We willen de ouders, die de komende periode nog staan ingeroosterd vragen om op de genoemde plekken te 
gaan staan. Bent u verhinderd dan kunt u altijd onderling ruilen.  
 
We hopen voor het volgende schooljaar een passende oplossing te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Anne Marie Boels 



EHBO groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben een aantal weken lang EHBO-lessen gevolgd. Deze werden gegeven door Ankie 
Meijer. Woensdag 24 juni hebben ze een afsluitende toets afgelegd en alle kinderen zijn geslaagd. Gefeliciteerd! 
 
Herinnering 
Schoolreis en schoolkamp  
Nog een klein poosje wachten en dan is het weer zover! Dan gaat groep 7 en groep 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 7   12, 13 en 14 juni Ermerstrand in Erm € 70,-  
Groep 8   19, 20 en 21 juni Schiermonnikoog € 90,-  
 
Pinkstervakantie 
Van 5 t/m 9 juni is het pinkstervakantie. We wensen iedereen een zonnige vakantie. 

 

 


