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Agenda 

22 november Zakelijke ouderavond, aanvang 20.00 uur 

29 november Pietenochtend groep 1/ 2 Apenboom, groep 1/ 2 Berenhol, groep 1/ 2 
Vossenburcht en groep 3 

4 t/m 8 december Oud papier container   

5 december Sinterklaasfeest 

 
Opbrengst oud papier 
In oktober was de opbrengst van het oud papier €52,84. De opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van de 
Willibrordschool. We hopen dat u het oud papier blijft brengen. Van 4 t/m 8 december staat de oud papier 
container weer bij de school.  
 
Zakelijke ouderavond 
De zakelijke ouderavond is op 22 november en niet op 8 november zoals eerder is vermeld. De aanvang is 20.00 
uur. 
 
Nieuwe leerlingen 
Leroy Hoving en Niek Siemers zijn bij ons in groep 1/2 Berenhol gekomen. En in groep 1/2 Apenboom is Tim 
Zomer gekomen. We heten Leroy, Niek en Tim van harte welkom bij ons op school en wensen ze een hele fijne 
schooltijd toe. 
 
Pietenochtend  
Woensdag 29 november is voor groep 1 t/m 3 de Pietenochtend. De kinderen mogen deze dag verkleed op school 
komen. Het zal ongetwijfeld weer een leuke en spannende ochtend worden. Wie weet komt Piet nog wel een 
bezoekje brengen. 
 
Lampionnenmiddag 7 november 
Dinsdagmiddag 7 november gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 een lampion knutselen. De kinderen hebben 
deze week de lampionnen bekeken en zich ingeschreven bij de lampion van hun keuze.  
Iedere leerling mag een hulp meebrengen om de lampion zo mooi mogelijk te maken. De middag begint om 13.15 
uur en duurt tot 15.15 uur. 
We hopen op veel creatieve hulp en stralende lampionnen!  
 
De Willibrord-dag 
In de nacht van 6 op 7 november in het jaar 739 is Willibrord overleden.  
Op 7 november wordt jaarlijks binnen vele parochies Willibrord herdacht. De rol van Willibrord binnen de 
katholieke kerk is door het verspreiden van de leer van Jezus van onschatbare waarde. 
Ieder schooljaar  willen we  een Willibrord-dag organiseren. 
Dit jaar vindt de Willibrord-dag plaats op 7 november. 
De dag begint om 9.00 uur  met een kerkelijke viering in de kerk, waarin Pastoor Deuling voor zal gaan en de 
kinderen van de Willibrordschool de dienst opluisteren met Willibrord gezangen. 
Waarna in elke groep aandacht wordt besteedt aan Willibrord als de bruggenbouwer van het katholieke geloof. 



Goed gehoord… 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 2, thema 1 

 

In de week van 13 november tot en met 1 december staat in de methode Trefwoord het thema “Goed gehoord” 

centraal. Dit thema gaat over de betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.  

 

Dit thema begint met horen op basaal niveau. Welke geluiden hoor je en wat doen die geluiden met jou? Zijn het 

prettige of nare geluiden? De kinderen ontdekken dat er veel woorden zijn die geluiden aanduiden. En wat gebeurt er 

als geluid er niet is: hoe is dat? Er valt van alles te horen. Naast geluiden kun je ook andere dingen horen: een klacht, 

een waarschuwing, een grap. Voel jij je dan geroepen om er iets mee te doen? Horen en doen horen bij elkaar. Er 

wordt iets van jou verwacht. Maar horen kan ook zijn: een compliment in ontvangst willen nemen. Of durven luisteren 

naar de stem in je hart. Als je goed naar je hart luistert, hoor je vroeg of laat ook waar het echt over gaat. Dan blijft 

de vraag: voel jij je ook geroepen om er echt iets mee te doen? 

 

Horen is ook een belangrijk woord in de joodse traditie. In 

Deuteronomium 6 staat het ‘Sjema Israël’. Het betekent 

‘Hoor Israël’! Wat het joodse volk moet horen zijn de tien 

geboden. Tien regels die richting geven aan samenleven 

met elkaar en luisteren naar elkaar. Een kernkwaliteit van de 

profeten uit het Oude Testament is ‘goed horen’. De kinderen 

zullen ‘horen’ dat het ook voor de profeten Samuël en Eli best 

moeilijk is om goed te horen. Met vallen en opstaan leren deze 

profeten wat goed horen betekent. Andere gewone mensen zoals Hannah en de kleine Samuel laten de profeten zien 

wat goed horen betekent en hoe je daar naar moet handelen. Ook God is een goede luisteraar. God hoort hoe Hannah 

graag een kind wil. God verhoort Hannah en schenkt haar een zoon: Samuël.  

 

Op maandag 20 november denken de kinderen na over wat een klacht is. In de MB en BB gaan de kinderen in 

groepjes een speurtocht door school maken. Bij terugkomst beeldt elk groepje een klacht uit, zonder te praten. 

Toeschouwers mogen vragen stellen. De spelers antwoorden alleen met ‘ja’ of ‘nee’. Zijn de andere kinderen het 

ermee eens? En weten de kinderen waar ze een klacht kunnen indienen? Heb jij als kind dat recht om een klacht in te 

dienen? Kinderen gaan daarna in gesprek met elkaar over de Rechten van het Kind. Zo leren kinderen dat het 

belangrijk is, dat er geluisterd wordt naar hun klachten. Zij leren dat maandag 20 november door de Verenigde Naties 

in 1989 is uitgeroepen tot de internationale Dag van de Rechten van het Kind. De VN heeft aan UNICEF de opdracht 

gegeven landen aan te spreken op hun kinderrechten.  

 

In de OB wordt de komende drie weken het verhaal over Kleine Piet verteld, die doet of hij niets hoort en Dove Piet, 

die echt niet goed kan horen. Kleine Piet is nieuw en begint pas als piet. Hij hoort de Hoofdpiet wel, maar doet net 

alsof hij niet hoort. Want als piet mag je toch zelf bedenken wat je wilt doen? Maar 

ook Sinterklaas is wel eens doof. Wat er dan allemaal met Kleine Piet gebeurt 

horen de kinderen in de komende drie weken. En hoe zou het aflopen met 

Sinterklaas die ook niet goed luistert … ? 

 


