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Agenda 

4 t/m 8 december Oud papier container   

5 december Sinterklaasfeest; groep 3 en 4 om 12.00 uur vrij; groep 5 t/m 8 om 13.00 uur 
vrij. 

20 december Kerstmarkt op de Willibrordschool vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur 

21 december Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Aanvang kerstdiner 16.45 uur, daarna 
kerstwandeling start 18.15 uur. 

22 december Groep 1 t/m 8 is vrij. 

23 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

 
Pietenochtend 
Het was een zeer geslaagde ochtend. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 hebben allerlei spelletjes gedaan. Er 
was een muziek-Piet en een andere Piet. De kinderen zijn met een Sint-diploma naar huis gegaan. 
 
Sinterklaasfeest 
Het lijkt er nog steeds op dat ook dit jaar Sinterklaas een bezoek komt brengen aan de Willibrordschool. De 
jongste kinderen zijn helemaal op de hoogte van de gebeurtenissen rondom Sinterklaas en zijn Pieten. Iedere dag 
informeert het Sinterklaasjournaal hen over de laatste ontwikkelingen in verband met Pakjesavond.  
De school is inmiddels helemaal in de Sinterklaassfeer en de meeste kinderen zitten boordevol spanning! Het is 
ook nog maar een paar nachtjes slapen...  
Als alles goed gaat, zal Sinterklaas op 5 december rond half 9 aankomen. Om niets te missen van de aankomst, 
worden alle kinderen om 8.25 u. op het schoolplein verwacht. Na het ontvangst zullen de kinderen naar binnen 
gaan en de Sinterklaasplanning in de klas volgen.  
Bij de optredens van de kleutergroepen zijn de ouders van de kinderen (geen broertjes/zusjes) uitgenodigd om te 
blijven kijken. 
 
Belangrijke tijden: 
8.25 uur Aankomst Sinterklaas 
 
9.05 uur Optredens De Berengroep  
9.30 uur Optredens De Apengroep  
9.55 uur Optredens De Vossengroep  
N.B. De kleutergroepen krijgen na hun optredens het cadeau in de klas en zijn dan vrij. 
 
12.00 uur Groep 3/4 vrij 
13.00 uur Groep 5 t/m 8 vrij 
 
We hopen dat u met ons en de kinderen Sinterklaas komt ontvangen! 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
Groep 7 wint de Wildlands actie van de Albert Heijn Stadskanaal 
Afgelopen maandag was het eindelijk zover... De uitslag van de Wildlands actie van de Albert Heijn, waaraan we 
met groep 7 deelnamen. Had onze schildpad de meeste stemmen gekregen? Vol spanning zaten we rond 10.30 
uur de livestream te kijken om te zien bij welke school ze zouden stoppen. Toen we de AH reporters op de 
parkeerplaats naast school uit zagen stappen, waren we door het dolle heen… We hadden gewonnen! Iedereen 
die heeft geholpen willen we heel hartelijk bedanken voor het stemmen. Van de AH kregen we nog een heerlijke 
chocoladeletter en een mooi diploma. Ook komen we a.s. woensdag in de krant ‘Kanaalstreek’ met een mooie 
foto. Ergens in het voorjaar van 2018 gaan we gezellig met z’n allen naar Wildlands! Nogmaals, hartelijk dank 
namens alle kinderen en juffen van groep 7!  
 

 

 

 

 

 

 

Brigadieren groep 8 
In verband met ziekte bij de politie, worden de kinderen van groep 8 later getraind in het brigadieren dan 
wenselijk is. We hebben de datum kunnen prikken wanneer een politieagent bij ons op school komt om groep 8 
te leren brigadieren. Deze is: woensdag 13 december. 

 
Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad 
 
Gezocht kandidaten voor de Ondersteuningsplanraad-Groningen (OPR) van het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs PO 20.01.  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de week van 22 januari t/m 29 januari 2018 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de 
ondersteuningsplanraad-Groningen van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs (PO) 
20.01. De ondersteuningsplanraad is een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen, subregio's en 
denominaties die deelnemen in dit samenwerkingsverband (inclusief stichting Primenius). In de raad is een gelijke 
verdeling tussen ouders en personeel. 
Mocht u als ouder/verzorger of personeelslid interesse hebben om u verkiesbaar te stellen voor een zetel in de 
ondersteuningsraad dan kunt u zich aanmelden bij de Medezeggenschapsraad (MR) van de Willibrordschool. 
Graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 11 december 2017. U kunt zich aanmelden op: 
mr.rkwillibrordschool@gmail.com . Uw aanmelding moet voorzien zijn van een motivatie en een foto. 
De MR zal vervolgens besluiten of ze een voordracht wil doen van een ouder en/of personeelslid aan de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Primenius. Dit conform het reglement. Het is 
vervolgens aan de GMR van stichting Primenius om tot een voordracht te komen van maximaal 1 ouder en/of 
personeelslid voor de verkiezingen van de ondersteuningsplanraad. 
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Gezocht kandidaten voor de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van 
stichting Primenius. 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de periode van 8 januari t/m 22 januari 2018 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de oudergeleding van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Primenius. De medezeggenschapsraad van de 
Willibrordschool kan aangemelde kandidaten voordragen voor deze verkiezingen. Mocht u als ouder/verzorger 
interesse hebben om u verkiesbaar te stellen voor een zetel in de GMR dan kunt u zich zo spoedig mogelijk 
aanmelden bij de medezeggenschapsraad (MR)  van de Willibrordschool. Graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 11 
december 2017. U kunt zich aanmelden op: mr.rkwillibrordschool@gmail.com.  
 
 
 
Gezocht figuranten/acteurs voor een filmproductie over brigadieren bij de Willibrordschool. 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Er is een ouder bereid gevonden een voorlichtingsfilm te maken omtrent de drukke verkeersstromen rondom de 
Willibrordschool en de gevolgen die dit kan hebben voor uw zoon/dochter om veilig van en naar school te komen. 
Er zal in de film aandacht zijn voor de noodzaak van de brigadiersverplichting. Uw rol als ouder/verzorger is daarin 
van wezenlijk belang. Om een goede film te maken is de producer op zoek naar een aantal vrijwilligers die in de 
voorlichtingsfilm willen acteren. Mocht u hiervoor belangstelling hebben en willen assisteren dan kunt u zich 
aanmelden bij onze secretaris, de heer Wallinga op : mr.willibrordschool@gmail.com. 
 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben zien wij uw eventuele aanmelding, voor 1 of meerdere 
hierboven genoemde vacatures, met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
P.B.C. Prummel, voorzitter medezeggenschapsraad (MR) Willibrordschool. 
 
 

Kerst, feest van geven 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 2, thema 2 

 

In de weken van 4 t/m 22 december is op school de periode van uitkijken naar Kerstmis. Daarin staat in de methode 

Trefwoord het thema “Kerst, feest van geven” centraal.  

 

De winterperiode is van oudsher een tijd van ‘geven’ en natuurlijk ook van ontvangen. Bij 

u thuis zullen de pakjes van Sinterklaas staan. Het geven begon al met Sint-Maarten en 

nu dus met Sint-Nicolaas. De heilige Nicolaas geeft geld aan een arme vader van drie 

meisjes, die zonder bruidsschat niet uitgehuwelijkt kunnen worden en daarmee geen 

leven hebben.  

Het is de tijd voor Serious Request: de serieuze vraag of je ook wilt geven. En met 

Kerstmis zien we bij veel gezinnen geschenken onder de kerstboom. Die gedachte past 

bij Kerstmis, zo zullen de kinderen leren. 

 

Geven en ontvangen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide kanten krijgen aandacht in de lessen. Ieder 

apart, want als je iets geeft, ervaar je heel iets anders dan als je ontvangt. Iets ontvangen roept de ervaring op dat 

iemand jou bijzonder vindt en de moeite waard. En als je iets geeft, dan heb je gedacht aan een ander en nagedacht 

over wat die ander nodig heeft en waar zij of hij blij mee zal zijn. 

De eerste week gaat over ‘ontvangen’. De kinderen zullen nog helemaal met Sinterklaas leven en ervaren hoe het is 

om iets te ontvangen. Dan gaan we dieper in op hoe het is om zomaar iets te ontvangen. Ze denken na over wie nog 
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wel meer iets nodig hebben en iets mogen ontvangen. Uit de bijbel horen ze over Elisabeth en Maria die heel 

onverwacht een kind krijgen: een geschenk van God. 

In de tweede week staan we stil bij ‘geven’ en vragen we: ‘Wat geef jij?’ en “Aan wie?” Je 

kunt iets geven aan iemand die je aardig vindt, maar ook aan een goed doel. Ze horen 

het verhaal van de drie koningen met geschenken voor de nieuwe koning. Die kleine 

Jezus laat later in zijn leven zien hoe belangrijk delen is, vooral met wie niets heeft. Hij 

gaat daarin zover dat hij zelfs zijn leven wil geven. 

In de laatste week voor Kerstmis ontdekken de kinderen dat Kerstmis juist een feest van 

geven is. Het begint al met het sturen van kerstkaarten: een onverwacht presentje glijdt 

door de brievenbus. Voor Maria en Jozef is er Jezus, hun kind als het grote geschenk van 

God. En dat grote cadeau van de drie koningen voor Jezus, eigenlijk drie cadeaus: goud, 

mirre en wierook. 

 

 

 

 

 


