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Agenda 

23 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

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

15 – 19 januari Oud papiercontainer  

23 januari Ouderbijeenkomst peuteropvang, aanvang 19.00 uur. 

 
 
 
Peuteropvang van start! 
 
Naar aanleiding van de enquête die wij hebben gehouden kunnen wij meedelen dat wij willen starten met 
peuteropvang in het voorjaar van 2018. 
 
We hebben op dinsdagavond 23 januari een ouderbijeenkomst gepland. Graag nodigen wij iedereen uit die 
interesse heeft voor de peuteropvang. De avond start om 19.00 uur in de Willibrordschool, aan de Esperantolaan 
2 te Stadskanaal.  
 
Tijdens deze avond geven wij meer informatie over de inhoud van de peuteropvang maar ook praktische 
informatie over openingstijden en prijzen. 
 
Wij hopen op veel belangstellenden! 
 
Mocht u verhinderd zijn, maar wel interesse hebben, kunt u contact opnemen met Grietje Koops, 
g.koops@peuterwerk.nl. 
 
 
 
 
Lieve allemaal, 
 
Na bijna 32 jaar werkzaam te zijn geweest op de Willibrordschool is er een nieuwe uitdaging op mijn pad 
gekomen. Vanaf januari 2018 ga ik werken op het Ubbo Emmius in Onstwedde. 
Zoveel jaren, zoveel kinderen, zoveel ouders, zoveel collega's, zoveel mooie herinneringen aan 32 jaar 
Willibrordschool. 
Bedankt voor de fijne samenwerking en het vertrouwen. 
Bedankt voor zoveel warme jaren Willibrord. 
 
Wat een geluk dat ik zoveel jaar op deze school heb mogen werken. 
Ik wens jullie hele fijne kerstdagen en een fantastisch, gelukkig 2018. 
 
Ik ga jullie missen, Marsia 
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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. 

 

  
 
 
 
 

Er is nog plaats bij de workshops ook al is de deadline van inschrijven al voorbij. 
De Kids Talent Factory is terug!  De Kids Talent Factory wil kinderen uit Stadskanaal Noord  een leuke 
woensdagmiddag geven en hen kennis laten maken met verschillende workshops op het gebied van kunst en 
cultuur. Voor dit schooljaar staan onderstaande workshops op het programma. Kinderen worden bij maximaal 1 
soort workshop ingedeeld.  
Let op! De workshops zijn gratis, maar opgave is verplicht. Wees er snel bij, want er is beperkt plek en vol = vol! 
Als je je opgeeft, verwachten we ook dat je alle keren komt. 
Geef naam, school en klas, telefoonnummer, e-mailadres en 1e en 2e voorkeur voor een workshop door bij 
opgave. Mail dit naar kstronks@welstad.nl. 
Opgave uiterlijk maandag 18 december. Voor meer informatie over de workshops, zie hieronder.                                                                            

 

Wanneer: 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 
Voor wie: kinderen uit groep 3 t/m 8 
Hoe laat: 15.45 – 17.00 uur 
Waar: Op locatie van Kunstwerkplaats de Pauw (Stationslaan 17, Stadskanaal) 

     Wanneer: 7, 14, 21, 28 maart en 4 april 
     Voor wie: kinderen uit groep 5 t/m 8 
     Hoe laat: 15:30-16:45 uur 
     Waar: Buurtcentrum Noordstee, Berkenstraat 2d  

Wanneer: 18 april, 25 april, 9, 16, 23 mei 
Voor wie: kinderen uit groep 3 t/m 8 
Hoe laat: groep 3 t/m 5 van 15.00 – 15.45 uur 

   groep 6 t/m 8 van 15.45 – 16.30 uur  
Waar: Buurtcentrum Noordstee, Berkenstraat 2d  

Kirsten Stronks  
Buurtwerker Jeugd en Cultuur   
Stichting Welstad 
Email: kstronks@welstad.nl en  Tel:  0611958840     
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Kom kennis maken met verschillende technieken;  
zoals tekenen, schilderen en werken met klei. In deze  
lessen kun je je gevoel voor  kleur en materiaal  
ontwikkelen en kan je onderzoeken wat je leuk vindt  
om te maken en wat bij jou past.

     Ben jij al eens door een muur gelopen? Zijn jouw pennen uit     
     zichzelf wel eens in hun etui gekropen? Of strikken jouw veters   
     zich nog niet zelf? Kom dan mee doen met deze cursus  
     'stopmotion' daarin leer je hoe je zelf een stopmotion filmpje    
     maakt. En misschien speel jij straks wel de hoofdrol in je eigen  
     stopmotion film! Materiaal is aanwezig. Eigen mobiel meenemen  
     mag op eigen risico.  

Hou je van bewegen en muziek?  
Lijkt het je leuk om samen te dansen?  
In deze lessen ga in je kleine stapjes  
een eigen dans aanleren. 

 
 

Namens het team wens ik u een fijne kerstvakantie en hoop ik u gezond weer te zien in het nieuwe jaar. 
 
 

 


