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Agenda
9 februari
15 februari
12, 19 en 22 februari
21 februari
23 februari
26 februari t/m 2 maart
5 t/m 9 maart
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Carnaval op school
Studiedag; kinderen zijn vrij.
Oudergesprekken groepen 1/2 – 4 – 5 – 5/6 – 6 – 7a – 7b
Feest afscheid van juf Marsia Mulder-Ronde
Rapport 1 mee
Voorjaarsvakantie
Oud papiercontainer

25 jarig jubileum juf Marion
Vanmorgen was het groot feest op school! Juf Marion werkt deze maand 25 JAAR op de Willibrordschool!!
Juf Marion werd in een koets op school gebracht, waar ze werd opgewacht door een mooie boog van kinderen.
Op het plein werd er voor haar gezongen en een cadeau aangeboden namens alle kinderen, juffen en meesters.
Juf Marion heeft een bon gekregen voor een weekendje weg.
De ochtend is gevuld met allerlei stukjes uit verschillende klassen. We hebben een hele leuke dag gehad en met
name juf Marion! Vanavond sluiten we het feest af met een etentje met juf Marion, haar gezin en alle juffen en
meesters.

Voorleesontbijt
Afgelopen woensdag deden we mee aan het voorleesontbijt. In verschillende klassen
werd voorgelezen door gastlezers, veelal in uniform! Het waren leuke verhalen en een
lekker ontbijt! Wij willen alle voorlezers en de hulp voor het regelen van het
ontbijt ontzettend bedanken!

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn op 12, 19 en 22 februari. Deze dagen zijn anders dan vermeld staan in de Agenda van
2017-2018!
NB Groep 3 en groep 8 hebben op een later tijdstip de oudergesprekken.
Inval groep 8 op donderdag
Voor de kerstvakantie heb ik u geïnformeerd over de vacature op de donderdagen in groep 8 tot aan de
zomervakantie. Ik kan u mededelen dat per 1 februari juf Esther Leeuw voor groep 8 zal staan. Wij wensen
meester Nico veel succes op de Pabo en juf Esther veel plezier in groep 8!
Afscheid juf Marsia
Juf Marsia is inmiddels een paar weken werkzaam op het Ubbo Emmius in Onstwedde, maar zoals eerder
genoemd willen we graag nog uitgebreid bij haar afscheid stilstaan. We hebben hiervoor als datum woensdag 21
februari a.s. gekozen. Hoe de precieze invulling van de dag zal verlopen, zult u binnenkort in de nieuwsbrief
kunnen lezen.
Dag allemaal,
Mijn naam is Karin Eizinga en ik ben de nieuwe juf van groep 7b. Voordat ik op de Willibrordschool kwam werken,
heb ik vijf jaar op de Maria in Campisschool in Assen gewerkt.
Ik woon in Haren samen met mijn vriend, twee katten en twee konijnen.
Mijn hobby's zijn wandelen, lezen en reizen.
Groeten, juf Karin
Nieuwe leerling
In de berengroep is een nieuwe leerling gekomen. Dit is Kayano Seep. Wij heten Kayano welkom en wensen hem
veel plezier.
Oud papier
In januari was de opbrengst van het oud papier €86,12. De opbrengst komt ten goede aan het onderwijs van uw
kinderen. Wij rekenen erop dat u het oud papier blijft brengen.
Van 5 t/m 9 maart staat de oud papiercontainer bij de Willibrordschool. De oud papiercontainer wordt maandag
vóór 12.00 uur gebracht en op de vrijdag daarna weer opgehaald. Wij kunnen niet precies aangeven hoe laat de
oud papiercontainer gebracht en opgehaald wordt. Die tijden zijn namelijk afhankelijk van de route die de
chauffeur aflegt.
Juf Patricia groep 4
Juf Patricia moet aan haar voet worden geopereerd. Ze heeft kunnen regelen dat ze dit doen op 26 februari, de
eerste maandag van de voorjaarsvakantie. Voor het herstel staat minimaal 6 weken gepland, dus we gaan z.s.m.
op zoek naar een invaller voor die periode. Mocht er meer informatie zijn, dan hoort u dit van ons.

Je krijgt wat je verdient
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 2, thema 4
In de weken van 29 januari t.m. 23 februari denken de kinderen in de methode Trefwoord na over het thema “Je
krijgt wat je verdient”
Voor wat hoort wat. Je moet krijgen wat je verdient. Voor je inspanning wil je worden
gewaardeerd. Een opgestoken duim, een ‘goed!’ op het rapport, een schouderklopje of twee
euro: het is altijd leuk als je beloond wordt voor je inspanning. En tegelijk is ‘je krijgt wat je
verdient’ een thema waar we ons soms heel druk om maken. Want je verdiende loon kan ook
straf zijn. Een thema dus, dat veel vragen oproept.
Jezus vertelt over een baas die hulp nodig heeft in zijn wijngaard. ’s Morgens huurt hij enkele mannen in voor een
afgesproken bedrag. Later komen er nog enkele bij en tenslotte haalt hij er nog een paar arbeiders bij. Alle
werkers krijgen aan het eind van de dag evenveel betaald: het bedrag dat met de eerste groep was afgesproken.
Die groep is echter boos: ‘Waarom krijgt iemand die maar heel even gewerkt heeft net zoveel als wij die dat de
hele dag hebben gedaan?’ Life is unfair; dat gevoel is heel herkenbaar. Maar is het ook altijd terecht? In dit geval
draait Jezus de zaak om: ‘Jullie voelen je tekort gedaan, maar ik heb jullie keurig volgens afspraak betaald.
Waarom zijn jullie eigenlijk niet blij voor die anderen die ik iets extra’s heb gegeven?’ Krijg je altijd wat je
verdient? Heb je recht op een beloning? Kan en moet iedereen altijd gelijk beloond en behandeld worden?
Enkele andere bijbelverhalen in dit thema roepen nog meer vragen op rond ‘verdienen’. Een beloning is soms
verdiend, maar wanneer zeg je dat iemand straf heeft verdiend? En wat is eigenlijk een eerlijke straf? En tot
wanneer vinden we dat iemand nog een tweede kans verdient? Zo vertelt Jezus het verhaal van de boom die
geen vruchten meer geeft. De eigenaar wil de boom omkappen. Maar de tuinman vindt dat de boom nog een
kans moet hebben en gaat de boom extra verzorgen. Een tweede kans voor de boom.
In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit dan ‘Eigen schuld, dikke
bult!’. Omdat niet iedere ‘dikke bult’ die iemand valt, ook altijd zijn ‘eigen schuld’ is. En dat dat ene kind in de
groep soms net iets meer aandacht en zorg krijgt dan de rest omdat het dat nodig heeft. En dat je jezelf daardoor
niet tekort gedaan hoeft te voelen. Dat lezen we ook in het verhaal in de onderbouw. Jofja is erg druk. Daardoor
gaat er wel eens iets niet goed. Soms heeft Jofja zomaar ruzie. Maar nu gaat hij naar een mevrouw die hem helpt
om rustiger te worden.. In het verhaal lezen we hoe dat afloopt. Gaat de hulp Jofja helpen en krijgt Jofja dan een
tweede kans?
Zo gaat in de middenbouw en in de bovenbouw de trefwoord-reportage over een jongen in een jeugdinrichting.
Dan gaat het over zijn verdiende straf maar vooral ook over de kans die hij krijgt om, na zijn verblijf in deze
jeugdinrichting, weer terug te mogen keren in de samenleving. En de kans krijgt om als goed mens er weer bij te
mogen horen.
Ook wordt uitgelegd dat een kans een mogelijkheid inhoud. Soms zijn kansen puur
toevallig. Bijvoorbeeld de kans dat je een miljoen wint. Maar op sommige kansen heb je
misschien toch wel invloed. Als je meedoet aan een tekenwedstrijd en je maakt een hele
mooie tekening is de kans groter dat je een prijs krijgt dan als je alleen maar krast. Een
kans is een mogelijkheid. Maar we hebben wel degelijk invloed op iemand een tweede
kans geven. Dat beslissen we tenslotte zelf.

