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Agenda 

20 t/m 23 juni Avondvierdaagse 

27 juni Prikactie (staking) basisscholen 

30 juni Musical in Geert Teis 

3 juli Studiedag team; kinderen vrij. 

20 juli Afscheidsviering groep 8 in de kerk om 10.00 uur; iedereen welkom. 

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

 17 juli - 21 juli 
 
Aanwezigheid juf Anne Marie 

- Dinsdagmiddag 27 juni 
- Donderdag 29 juni 
- Vrijdag 30 juni 

 
Herinnering 
Maandag 3 juli hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 
 
Herinnering 
Prikactie (staking)  
Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later aanvangen met hun lessen dan normaal. De deur van 
de school gaat om 9.15 uur open. De lessen starten om 9.30 uur. 
 
Musical! 
In een extra bijlage wordt u geïnformeerd over de gang van zaken omtrent de musical. 
 
Schoolkampen 
De schoolkampen van groep 6, 7  en 8 zijn zonnig, gezellig en goed verlopen. Fijn om aan het eind van het kamp 
zoveel bedankjes van kinderen en ouders te krijgen. Dat doet ons goed. 
 
IJs 
Donderdagmiddag werd de hele school getrakteerd op een ijsje door 2 moeders uit groep 5. Nogmaals bedankt. 
Tot onze grote verrassing werden we vrijdagochtend weer getrakteerd op een ijsje. Dit keer van de O.V. Bedankt. 
 
Enquête verkeersbrigades Willibrordschool 
Via ParnasSys zijn uitnodigingen verstuurd naar alle ouders om deel te nemen aan de enquête verkeersbrigades 
Willibrordschool. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt de enquête wel invullen dan kunt u een 
e-mail sturen naar adelheid.gengler@primenius.nl.  
Om een beeld te krijgen van de situaties, vragen wij uw mening. Uw antwoorden zijn heel belangrijk. Ten eerste 
omdat u wellicht dagelijks de situatie meemaakt èn omdat voor eventuele veranderingen uw medewerking 
noodzakelijk is. 

mailto:adelheid.gengler@primenius.nl


De enquête wordt verwerkt door VVN en de resultaten eerst naar school teruggekoppeld en daarna ook richting 
de ouders.  
U kunt de enquête tot en met donderdag 29 juni invullen. 
 
Laag inkomen? Het Studiefonds helpt. 

Heeft u een laag inkomen en kunt u de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding van uw kind niet betalen? 

Dan kan het Studiefonds misschien helpen.  

Voor wie? 

- Scholieren in het MBO en het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar kunnen tot 50% 

reiskostenvergoeding krijgen.  

- Leerlingen van 16 of 17 jaar die een MBO-opleiding volgen kunnen een bijdrage in de studiekosten van  

maximaal 350 euro krijgen. 

- MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar kunnen tot 50% van de reiskosten en maximaal de helft van 

de studiekosten vergoed krijgen.  

Het is dus de moeite waard om uit te zoeken of u ook in aanmerking komt voor een bijdrage. 

Het Studiefonds is van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Neemt u gerust contact met ons op: 

www.studiefondsgroningen.nl, 050 - 316 43 21 of studiefonds@provinciegroningen.nl. 
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