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Agenda 

4 t/m 8 september Oud papier container 

12 september MR vergadering 

18 september Informatieavond groep 1-4 

19 september Giga kangoeroe sportdag kleuters 

25 september Informatieavond groep 5-8 

5 oktober  Studiedag, alle leerlingen vrij.  

 
 
Nieuw schooljaar 
Beste ouders, 
 
De vakantie zit er weer op en we gaan al een paar dagen naar school. We hopen dat iedereen heeft kunnen 
genieten van een hele fijne vakantie. De juffen en meesters zijn vorige week weer volop bezig geweest om 
afgelopen maandag goed van start te gaan. En dat is volgens mij goed gelukt. Ik zag allemaal blije gezichten de 
school binnenkomen en na schooltijd weer uitgaan.  
Ik heb al veel ouders een hand kunnen schudden, maar ik besef dat dit nog lang niet alle ouders zijn. Daarom zal 
ik bij de informatieavonden aanwezig zijn om me voor te stellen. Mocht u nu of in de toekomst vragen hebben, 
dan staat mijn deur voor u open! 
Ik wens iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
Peter Muter 
 
Ziekmelden / verlof aanvragen 
Wanneer u uw kind wilt afmelden i.v.m. ziekte verzoeken wij u om dit voor 8.30 uur telefonisch door te geven. 
We willen u vragen om afspraken bij de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 
Wanneer uw kind onder schooltijd een afspraak heeft bij bijv. de orthodontist of een specialist verzoeken we u dit 
door te geven aan de leerkracht. Wanneer u voor uw kind verlof wilt aanvragen kunt u bij de schoolleiding een 
verlofformulier vragen. Voor meer informatie over verlof verwijzen wij u naar de schoolgids op de website van de 
school.  
 
 
Verkeersbrigadiers 
Voor de vakantie hebben jullie als ouders deelgenomen aan een enquête over de verkeersbrigadiers. De 
coördinator van de brigadiers heeft de eerste twee weken al kunnen vullen met brigadiers, zodat de kinderen 
veilig de weg over kunnen. Een aantal ouders heeft in de enquête aangegeven dat ze wel willen meedenken over 
het brigadieren. Deze ouders hebben een mail gehad en daar gaan we mee in gesprek. Mocht er nieuws zijn over 
het brigadieren, dan krijgt u daar bericht over.   
 
 
 



 
Hoofdluis 
Beste ouders/verzorgers, 
Elke eerste woensdag na alle vakanties vindt er een algehele hoofdluiscontrole plaats op school.  
Het is een hele klus om alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Daarom zijn we op zoek naar versterking. 
Dus zou u graag een helpende hand willen bieden op school en bent u elke woensdagmorgen na iedere vakantie 
beschikbaar, dan kunt u zich aanmelden via de mail (of persoonlijk).  
Namens de hoofdluiscommissie. 
Hartelijke groet, 
Karin Katuin 
kroskamp@hotmail.com 
 
Nieuwe leerlingen  

Dit schooljaar willen we de volgende kinderen graag van harte welkom heten op onze school.  

Lisa Hoffard   Berenhol  Leandra Klooster Groep 7A 

Wessel Pepping  Berenhol  Abdul Osman   Groep 7B 

Jenthe van der Aa Berenhol  Floris Bodde   Groep 7B 

Roos Platje  Berenhol 

Jari Buirs  Vossenburcht 

Julia Schür  Vossenburcht  

Julian Klein   Vossenburcht  

We vinden het erg leuk dat jullie op onze school komen en we wensen jullie een leuke, leerzame basisschooltijd 

op de Willibrordschool toe! 

Aan de ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
Maandag 18 september wordt er een informatieavond gehouden door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. 
De tijden zijn als volgt: 
Groep 1/2 19.00 – 20.00 uur 
Pauze  20-00 – 20.15 uur 
Groep 3 en 4 20.15 – 21.15 uur 
 
Aan de ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
Maandag 25 september wordt er een informatieavond gehouden door de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8. 
De avond wordt gehouden van 19.00 tot 21.15 uur. 
In elke groep wordt informatie gegeven die specifiek betrekking heeft op de groep waarin uw kind zit. 
De tijden zijn als volgt: 
Groepen 5, 5/6 en 6 19.00 – 20.00 uur 
Pauze   20.00 – 20.15 uur 
Groepen 7 en 8  20.15 – 21.15 uur 
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Gymnastiek rooster vakdocent 
Dit schooljaar hebben de groepen 3 t/m 8 ook één keer per week les van een vakdocent bewegingsonderwijs. Zo 
willen wij dit schooljaar het bewegingsonderwijs een extra impuls geven.  
 
     Albert Jan 
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08:30 – 9:30     Groep 6 

09:30 – 10:15      Groep 5/6 

10:30 – 11:15     Groep 5 

11:15 – 12:00      Groep 3 

      

13:15 – 14:15  Groep 4    Groep 7 

14:15 – 15:00  Groep 8    Groep 7 

 
 
Gymnastiekrooster eigen leerkracht 
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08:30 – 9:30 Groep 5/6 Groep 6 Groep 1/ 2 Groep 1/ 2  

09:30 – 10:15    Groep 1/ 2 Groep 1/ 2  

10:30 – 11:15 Groep 5     

11:15 – 12:00       

      

13:15 – 14:15   Groep 3    

14:15 – 15:00   Groep 4  Groep 8  

 
 
 
Kangoeroe-sportdag kleuterbouw  
Dinsdag 19 september organiseert korfbalvereniging Stadskanaal ’74 in samenwerking met Welstad en het 
Noorderpoortcollege een Giga Kangoeroedag. Aan deze sportdag doen de kleutergroepen van onze school ook 
mee.  
Een paar belangrijke punten voor u en uw kind(eren):  

 ’s Ochtends om 9.00  uur brengen in sportkleding naar het korfbalveld aan de sportparklaan in Stadskanaal 
(naast de atletiekbaan).  
Uw kind krijgt hier een T-shirt van school, deze levert u aan het einde van de ochtend  weer in.  

 Geen fruit en drinken mee (geen tas).  

 Om 11.45 uur uw kind(eren) hier ook weer ophalen.  

LET OP  ’s middags zijn de kleuters vrij.  

 Als het niet doorgaat i.v.m. slecht weer krijgt u bericht via de mail. Dan zal er een gewone reguliere schooldag 
zijn.  

 Tijdens deze sportdag worden er foto’s en filmpjes gemaakt die op de site van de korfbalvereniging geplaatst 
worden. Als u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit uiterlijk maandag 11  september  aan de leerkracht doorgeven.  
We zouden het leuk vinden als u bij deze sportdag komt kijken/aanmoedigen! 
 
Oud papier container 
Op de onderstaande data staat de oud papier container bij school:      
4 t/m 8 september 2017 
16 t/m 20 oktober 2017 
4 t/m 8 december 2017 
15 t/m 19 januari 2018 
5 t/m 9 maart 2018 
16 t/m 20 april 2018 
4 t/m 8 juni 2018 



16 t/m 20 juli 2018 

Vooruitkijken  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1, thema 1 

 

 

In het eerste project van Trefwoord werken we van 11-29 sept. rond het thema 

“Vooruitkijken”. 

 

We hebben op school de start al achter de rug. Nu de kinderen in een nieuwe klas 

begonnen zijn, is het goed om samen vooruit te kijken: naar wat er dit jaar allemaal mag 

gebeuren, naar hoe je met elkaar om wilt gaan, naar wat je wilt leren, noem maar op. 

Daar denken we alvast over na, maar eigenlijk kunnen we er alleen nog maar over 

dromen. Want wie weet wat de toekomst zal brengen?  

 

We gaan eerst eens onderzoeken wat je eigenlijk doet bij vooruitkijken: het is iets van verwachten, verkennen, zien 

wat het kan worden, maar misschien ook al klaar gaan staan en inspelen op wat gaat komen. Vooruitkijken kan hoop 

en vertrouwen geven, verwachting en voorpret… 

 

In de tweede week horen de kinderen over mensen die niet zo goed kunnen of niet willen 

vooruitkijken. Bijvoorbeeld mensen die bij de dag leven en niet vooruit willen kijken. Maar ook 

mensen die geen geduld hebben en alles meteen nú willen. Of kinderen - zoals zijzelf - die nog te 

jong zijn om ver vooruit te kijken: wie weet wat hij later worden wil? Je kunt niet alles weten en je 

hoeft niet alles te weten. 

Het is toevallig ook de week dat de koning de troonrede voorleest: de vooruitblik van de huidige 

regering op het komend jaar. 

 

Afrondend vatten we samen wat vooruitkijken je brengt: het geeft een richting, een 

focus, een doel, misschien ook wel enige zekerheid. En het helpt je om je voor te 

bereiden op dingen die staan te gebeuren. Je weet waar je naar toe werkt. Én het leidt 

tot vernieuwing. Kijk maar naar al die belangrijke uitvindingen die gedaan zijn door 

mensen die niet stil bleven staan in het heden en die vooruitkeken. Leonardo da Vinci 

heeft de mensen veel nieuwe ideeën gebracht. En zo zullen de kinderen meer 

voorbeelden kunnen noemen. 

 

Het bijbelverhaal hierbij vertelt over Mozes en zijn mensen die al heel lang vooruitkeken 

naar een Beloofd Land. Ze zijn er bijna… na veertig jaar. Ze kunnen het Beloofde Land in de verte al zien. Ze sturen 

twaalf verkenners uit om van dichtbij te kijken hoe het land eruit ziet. De meesten komen terug met verhalen over 

reuzen en andere bedreigingen, twee anderen zien juist dat het land veel biedt en ze noemen het ‘een land van melk 

en honing’. Het is maar hoe je kijkt. Daarna horen de kinderen over de profeet Bileam. Profeten zijn in de bijbel 

mensen die vooruit kunnen kijken en vertellen wat ze zien, wat ze verwachten. Maar deze profeet Bileam heeft het bij 

het verkeerde eind. En het mooie is dat hij dat pas in de gaten krijgt nadat zijn ezel hem als het ware de ogen 

geopend heeft.  

 

Deze verhalen dagen de kinderen uit om verspieders te zijn, visionair, om mogelijkheden en beloftes te zien, om 

plannen voor de toekomst te maken. Daar werken we aan met dit project over ‘Vooruitkijken’.  

 

 

 


