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Agenda 

17 juli 's Middags naar de nieuwe juf/meester. Groep 8 's middags vrij. 

18 juli Afscheidsavond van en voor groep 8. 

19 juli Juffendag groep 3 en 4/5. Waterfestijn (groep 3-8) na de pauze. 

20 juli 10.00 uur afscheidsviering in de kerk; iedereen is welkom. 
14.00 uur uitvegen groep 8. 

21 juli Laatste schooldag. Alle kinderen 's middags vrij. 

4 september Eerste schooldag. 

5 oktober Studiedag; kinderen zijn vrij. 

 
Oud papiercontainer 
Van 17 juli – 21 juli staat de oud papiercontainer bij school. 
 
 
 
 
Aanwezigheid juf Anne Marie 
Juf Anne Marie zal de laatste schoolweek aanwezig zijn op dinsdagochtend en donderdag. 
 
Beste ouders / verzorgers en betrokkenen van de Willibrordschool, 
Ik neem, na een korte periode op de Willibrordschool, alweer afscheid. 
Ik wil door middel van dit berichtje even laten weten dat ik een fijne tijd heb gehad bij jullie op school. De 
prachtige musical in Geert Teis zal me altijd bijblijven, wat een samenwerking tussen alle betrokkenen bij de 
school. Blijf dit volhouden!! 
 
Ik wil de kinderen, het team, ouders en geledingen bedanken voor het warme welkom. 
Ik wens mijn opvolger, Peter Muter, heel veel succes en plezier bij jullie op school. 
 
Tot slot wens ik jullie een hele zonnige zomervakantie, rust goed uit, 
      geniet ervan en kom allemaal gezond weer op school! 
 
Anne Marie Boels 
 
    .  
 
 
Wisselingen volgend schooljaar 
Juf Anne Marie, bedankt en meester Peter heel veel succes als directeur op onze mooie school! 
Verder ook een welkom voor juf Renate bij de kleuters en juf Ylva in groep 7b. 
En natuurlijk en een enorm DANK JE WEL voor al onze kinderen, ouders voor al jullie hulp en enthousiasme het 
afgelopen schooljaar!  
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Even voorstellen 
Hallo, mijn naam is Renate Pepping. 
Samen met mijn man en onze 3 kinderen, die ook naar de Willibrordschool gaan, woon ik in Stadskanaal. Veel 
ouders en kinderen van school zullen mij dan ook vooral kennen als moeder. Maar misschien ook nog wel van 
mijn vorige werkzame periode, waar ik met veel plezier in één van de kleutergroepen heb gewerkt. 
Na de zomervakantie ga ik weer aan de slag als juf van kleutergroep de ‘Apenboom’, op donderdag en vrijdag. 
Ik heb er heel veel zin in en hoop er samen met de kinderen een fijne en leerzame tijd van te maken. 
Tot ziens,  
op het plein of in de klas! 
 
Uitslag enquête verkeersbrigades Willibrordschool 
De uitslag van de enquête brigadieren is terug van VVN (Veilig Verkeer Nederland). De enquête is door 140 
ouders voor 234 kinderen ingevuld, een hoge respons! Gemiddeld vindt 86,2% van de ouders het belangrijk dat er 
een verkeersbrigade blijft op de 3 oversteekplaatsen.  
 
Het is niet mogelijk om n.a.v. de uitslag een conclusie te trekken of afspraken te maken. De nieuwe directeur, 
Peter Muter, pakt dit in september op. Hij zal dit in samenwerking doen met de MR en een aantal ouders die 
hebben aangegeven mee te willen denken over een oplossing. 
 
Er komt een brigadierrooster voor de maand september. 
 
Juffendag kleuters 
Vanmorgen hebben de kleuterjuffen samen met de kleuters hun verjaardagen gevierd. De ochtend stond in het 
teken van sport. Zo was er een tumblingbaan,  een balletjuf, de kinderen konden voetballen, hockeyen en allerlei 
spelletjes binnen en buiten doen. Natuurlijk ontbrak de barbecue niet! 
We bedanken alle hulpouders die gezellig hebben mee gesport vanochtend. 
 
Gymschoenen 
Volgende week krijgen de kleuters hun gymschoenen mee naar huis. Wilt u uw kind deze thuis laten passen en na 
de vakantie meegeven of zorgen voor goed passende schoenen. 
 
Laatje 
Vandaag hebben de kinderen hun grijze laatje meegekregen naar huis. Het is de bedoeling om deze maandag 
weer schoon mee naar school te nemen. Op deze manier beginnen we het volgende schooljaar weer fris en 
schoon. 
 
De laatste schoolweek: 
Maandagmiddag 17 juli gaan de kinderen voor het eerst kijken in de nieuwe groep. De kinderen gaan dan naar 
hun nieuwe lokaal en krijgen dan 'les' van de meester of juf die volgend jaar hun leerkracht is. Groep 8 is die 
middag vrij. 
 
Dinsdagavond neemt groep 8 afscheid. Samen met de ouders en teamleden sluiten de kinderen de periode op de 
Willibrordschool af. 
 
De weersvoorspellingen voor woensdag zijn super. We willen na de pauze een waterfestijn houden voor groep 3-
8. De kinderen mogen dan van alles mee om (met water) mee te spelen. Te denken valt aan waterpistolen, 
emmertjes e.d. 
Op deze dag vieren groep 3 en groep 4/5 hun juffendag. 
 
Donderdag is er een afscheidsviering in de kerk. Deze begint om 10.00 uur en pastoor Deuling zal hierbij aanwezig 
zijn. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. 
's Middags gaat groep 8 snoep strooien. Tegen 14.00 uur zijn we allemaal buiten om groep 8 er letterlijk uit te 
vegen. Groep 8 krijgt dan vakantie. 
 
Vrijdag 21 juli om 12.00 uur krijgen de andere groepen vakantie.  
 
 



Schoolvakanties schooljaar 2017-2018 
We starten het nieuwe schooljaar op 4 september. 
De schoolvakanties voor het komende schooljaar staan hieronder. 
Herfstvakantie  23 oktober t/m 27 oktober 2017 
Kerstvakantie  25 december t/m 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018 
Goede Vrijdag/ Pasen 30 maart t/m 2 april 2018 
Koningsdag  27 april 2018 
Meivakantie  30 april t/m 4 mei 2018 
Hemelvaart  10 en 11 mei 2018 
Pinksteren  21 mei 2018 
Zomervakantie  23 juli t/m 31 augustus 2018 
Extra vrije dagen voor de leerlingen worden in de nieuwsbrief vermeld. 
 
Studiedag 
Op 5 oktober hebben de juffen en meesters een studiedag en zijn de kinderen vrij. 
 
 
We wensen jullie een hele fijne, zonnige vakantie en we zien elkaar weer op maandag 4 september. 
Team Willibrordschool 


