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Agenda 

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 De groepen 1 t/m 8 zijn 22 december vrij. 

23 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

24 december De aanvang van de Kerst gezinsviering is om 19.00 uur 

 
Formatie 
 
Groep 1/2 Apenboom 
Zoals jullie weten vervangt juf Renate op dit moment juf Daniëlle. Juf Daniëlle heeft ouderschapsverlof tot de 
kerstvakantie. Daarna zal ze weer beginnen in de Apenboom. Juf Ramona en juf Daniëlle ruilen wel qua dagen. Na 
de kerstvakantie is juf Daniëlle op maandag en dinsdag in de groep en juf Ramona op woensdag, donderdag en 
vrijdagochtend. Juf Renate is volgende week donderdag voor het laatst in de klas. Wij bedanken juf Renate voor 
de afgelopen periode in de Apenboom en wensen juf Daniëlle een goede start in groep 1/2! 
 
Groep 5 
Vorige week hebben alle ouders een brief gekregen over het vertrek van juf Marsia. Juf Marsia zal in januari 
beginnen op het Ubbo Emmius in Onstwedde. Juf Renate (bekend van groep 1/2 Apenboom) zal tot de 
zomervakantie in groep 5 zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Marsia neemt voor de kerstvakantie nog 
geen afscheid, maar zal dit in januari gaan doen. Wij wensen juf Marsia een fijne tijd op het Ubbo Emmius en juf 
Renate veel plezier in groep 5! 
 
Groep 7B 
Vorige week hebben de kinderen van groep 7B kennisgemaakt met de nieuwe juf die in januari zal starten. Dit is 
Karin Eizinga. Juf Karin zal zich in januari voorstellen via de nieuwsbrief. Wij willen juf Evelien heel erg bedanken 
voor haar inzet in de afgelopen periode en wensen juf Karin veel plezier met groep 7B! 
 
Groep 8 
Meester Nico gaat per 1 februari iedere donderdag werken voor een Pabo in Groningen. Hij zal daar als 
stagebegeleider van de studenten gaan werken. Hij blijft de andere dagen wel werkzaam in groep 8. We zullen op 
zoek gaan naar een goede invaller per 1 februari op donderdag. Mochten we meer informatie hebben, dan laten 
we dat z.s.m. weten. Wij willen meester Nico veel plezier wensen met zijn uitdaging op de Pabo!  
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Muter 
 
Nieuwe leerling 
Een opgewekte, vriendelijke 9-jarige jongen is in groep 6 gekomen. Zijn naam is Djeano van den Boogaard. 
 
 



 
Kerstdiner en kerstwandeling 
Donderdag 21 december zullen onze kinderen Kerst vieren. We starten om kwart voor 5 met het kerstdiner. Het is 
de bedoeling dat de gerechten door de kinderen worden meegebracht. Uw kunt op de kerstbomen op de deur 
van de klassen aangeven welk gerecht u graag wilt maken. De gerechten kunnen binnengebracht worden vanaf 
half 5.  

Wilt u uw kind een bord, mok, kom en bestek meegeven met namen erop?  Dit graag in een plastic tas, ook 
voorzien van naam. 

De groepen starten  vanaf 18.15 uur met de kerstwandeling.  De wandeling zal een half uur duren en wordt 
begeleid door onder andere de groepsleerkrachten.  Tijdens de wandeling zullen de kinderen van groep 8 het 
Kerstverhaal uitbeelden en maken  ze kennis  met alle personages. De wandeling eindigt bij de levende kerststal 
in de kerk.  Hier kunt u ook een kijkje komen nemen en meezingen bij de kerststal. De kinderen gaan met de 
leerkracht weer naar school. U kunt achter de groep aan meelopen en vervolgens uw kind uit het klaslokaal 
ophalen. 

Hieronder staan de tijden waarop de groepen in de kerk  aankomen: 

Apenboom:   18.40 uur 
Vossenburcht:   18.48 uur 
Berenhol:  18.46 uur 
Groep 3:  18.51 uur 
Groep 4:  18.54 uur 
Groep 5: 18.57 uur 
Groep 5/6:  19.00 uur 
Groep 6:  19.03 uur 
Groep 7a: 19.06 uur 
Groep 7b:  19.09 uur 

De oudervereniging heeft woensdag tijdens de kerstmarkt kraampjes met eten en drinken. Op donderdagavond 
zijn de kraampjes er niet. 
 
We maken er samen weer een sfeervol Kerstfeest van! 
 
 

 
      
Kerstmarkt  
Woensdag 20 december 2017 is het weer zover. Onze 3-jaarlijkse kerstmarkt op de 
Willibrordschool. Vanaf 16.30 uur zijn jullie van harte welkom en de kerstmarkt zal tot 19.00 
uur duren. Vanuit de oudervereniging wordt er voor de catering gezorgd. Er zal erwtensoep, 
broodje hamburger, broodje knakworst, warme chocolademelk, limonade en glühwein 
verkocht worden. De kinderen kunnen in kerstsfeer worden gefotografeerd en in school zullen 

allerlei kraampjes en activiteiten te vinden zijn. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar school en zal geheel 
ten goede komen aan de kinderen. De kinderen, meesters/juffen en de kerstcommissie zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen en verheugen zich er dan ook op om u te verwelkomen. Iedereen is welkom, dus neem gerust 
opa’s, oma’s, ooms, tantes, etc. mee! 
 
Wilt u gepast geld meenemen naar de kerstmarkt. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kerst gezinsviering 

Zondagavond 24 december om 19.00 uur is er in de kerk een gezinsviering. Er is geen kinderkoor. 

We hopen dat er veel kinderen met hun ouders de kerst komen vieren met zang, muziek en verhaal. Harm Jan 
Riksen zal deze viering muzikaal begeleiden. 

We zullen het kerstverhaal interactief met elkaar gaan beleven. Kinderen die dit leuk vinden kunnen actief 
deelnemen aan het uitbeelden van dit verhaal. 

Laten we er samen een sfeervolle viering van maken. 

 

  
 
 


