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Agenda 

9 februari Carnaval op school 
 

14 februari Staking; kinderen zijn vrij. 
 

15 februari Studiedag; kinderen zijn vrij. 
 

12, 19 en 22 februari Oudergesprekken groepen 1/2 – 4 – 5 – 5/6 – 6 – 7a – 7b 
 

21 februari Feest afscheid van juf Marsia Mulder-Ronde 
 

23 februari Rapport 1 mee 
 

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 
 

5 t/m 9 maart Oud papiercontainer 
 

 
 
Staking 
Woensdag 14 februari doet de Willibrordschool mee aan de staking. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de 
brief van onze bestuursvoorzitter die 1 februari naar u verstuurd is. De kinderen zijn deze morgen vrij. 
 
Aswoensdag 
Dit jaar stond er een Aswoensdagviering gepland. Deze kan i.v.m. de staking niet doorgaan. Daarom doen wij dit 
jaar een Witte Donderdagviering op 29 maart. 
 
Studiedag 
Donderdag 15 februari hebben de juffen en meesters een studiedag en zijn de kinderen vrij. 
 
Nieuwe leerlingen 
Er zijn nieuwe leerlingen gekomen in groep 1/ 2 Apenboom. Dit zijn Cheyenna Heeren, Diederik Smid, Daan 
Rijkens en Yasmijn Rijkens. In groep 1/ 2 Vossenburcht is Antonia Matei erbij gekomen en in groep 1/ 2 Berenhol  
Noreen Lokken. Wij wensen de nieuwe leerlingen veel plezier op de Willibrordschool. 
 
Voorleeswedstrijd 
Woensdagavond 7 februari heeft Valerio voorgelezen in de bibliotheek van Stadskanaal. Hij vertegenwoordigde 
onze school als voorleeskampioen. Valerio las erg mooi voor, maar is helaas niet door naar de volgende ronde. 
Toch super gedaan, Valerio! 
 
 
 



25-jarig jubileum juf Marion 
 

 
 
 
Lieve kinderen, collega's en ouders, 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de super leuke dag ter ere van mijn 25 jarig jubileum op de Willibrordschool. 
We hebben genoten! 
 
Liefs,  
Marion, Erik, Anouk en Ymke 
 
Carnaval  
Vandaag hebben we met de hele school carnaval gevierd. Wat zag iedereen er mooi uit! We hebben heerlijk 
lopen hossen in de aula en de gymzaal. Bedankt DJ Arjen en DJ Bernard! 
 

 
 

                                                                                                  
                                                                                                     
 



Nieuwsbrief Klap tot Klaploop voor basisscholen 

Wat:  De Klap tot klaploop  

Wanneer: 2 april 2018 

Afstanden: 500 m Bambinoloop,  

   1 km groepen 3 t/m 6,  

   2 km groep 7 en 8,  

   5 km of 10 km 

Opgave: Zie hieronder 

Kosten:  Zie hieronder 

Opmerking: De start is verplaatst naar de Parklaan te Musselkanaal, bij VV Musselkanaal 

 

Inschrijven voor de Klap tot klaploop Bambinoloop 

Bambino: 1. Inschrijven (met voornaam op startnummer) voor de bambinoloop over 500 meter is mogelijk 

tijdens de voorinschrijving t/m 18 maart via de site www.klaptotklaploop.nl. Bij de inschrijving 

schoolnaam vermelden.  

2. Van 19 t/m 25 maart 2018 is via de site www.klaptotklaploop.nl inschrijving ook nog mogelijk. 

Alleen komt de voornaam dan niet meer op het startnummer te staan. Wel een chip achterop het 

startnummer. 

 

Gr 3 t/m 8: 1. Inschrijven (met voornaam op startnummer) voor de prestatielopen over 1 of 2 km is mogelijk 

tijdens de voorinschrijving t/m 18 maart via de site www.klaptotklaploop.nl. Bij de inschrijving 

schoolnaam vermelden.  

2. Van 19 t/m 25 maart 2018 is via de site www.klaptotklaploop.nl inschrijving ook nog mogelijk. 

Alleen komt de voornaam dan niet meer op het startnummer te staan. Wel een chip achterop het 

startnummer.  

 

Startnummer:  Voornaam komt op het startnummer te staan. Startnummer heeft een chip aan de achterkant 

voor tijdregistratie. Startnummer hoeft na afloop van de Klap tot Klaploop niet te worden 

ingeleverd. Deelnemers aan de bambinoloop en aan de prestatielopen voor de jeugd over 1 of 2 

km kunnen de nog niet afgehaalde startnummers op 2 april tussen 10.15 en 10.45 uur ophalen bij 

de start aan de Parklaan in Musselkanaal. 

Kosten:   € 2,50 basisschool kinderen. Bambinolopers betalen € 1,00. Betalen gaat via Ideal.  

Vervoer: Deelnemers aan de bambinoloop en aan de prestatielopen regelen zelf vervoer van en naar de 

start in Musselkanaal. 

Leerlingen van het basisonderwijs mogen ook deelnemen aan de recreatielopen over  5 of 10 km. 

 

 

Bijzonderheden 

 Alle jeugdlopen vinden  plaats in Musselkanaal, de start is verplaatst naar de Parklaan. 

 Prijzen voor de bambinoloop 1e, 2e en 3e plek jongens en meisjes gezamenlijk. 

 Prijzen voor de 1 en 2 km in alle leeftijdscategorieën voor de 1e, 2e en 3e geëindigde  jongens en meisjes 

gescheiden. 

 Leerlingen van het basisonderwijs mogen ook deelnemen aan de recreatielopen over  5 of 10 km. 

http://www.klaptotklaploop.nl/
http://www.klaptotklaploop.nl/
http://www.klaptotklaploop.nl/
http://www.klaptotklaploop.nl/


 

Tijdschema Klap tot Klaploop 17 april 2017 

 

Gezamenlijk warming up bambinolopers Parklaan     10.50 uur 
 
Start 500 meter    Rabobank Bambinoloop t/m 6 jaar  11.00 uur 
Start groep 3    Rabobank jeugdlopen 1 km groep 3 t/m 6 11.20 uur 
Start groep 4          11.32 uur 
Start groep 5          11.44 uur 
Start groep 6          11.56 uur 
Prijsuitreiking 1 km         12.15 uur 
Start groep 7/8    Rabobank jeugdlopen 2 km groep 7/8  12.25 uur 
Prijsuitreiking 2 km +          12.40 uur 
sportiefste school bokaal 
 
* Voorafgaand aan elke ronde is er een warming-up. Zorg dat je minimaal een kwartier van te voren aanwezig 
bent, zodat je echt op tijd bent!!  
 
 

 

Veel en weinig  
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 3, thema 1 
 
Na het Carnaval begint met Aswoensdag dit jaar op 14 februari de Veertigdagentijd.  
In ruim zes weken bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. Deze tijd wordt  
ook wel vastentijd genoemd. Het is een tijd van versoberen en minderen uit  
solidariteit met mensen die het minder hebben. De natuur helpt ons daarbij een  
handje, want nu de winter op zijn einde loopt is er duidelijk minder groente en fruit  
van eigen bodem beschikbaar.  

 

Het thema van Trefwoord in deze eerste weken van de Veertigdagentijd is VEEL  
en WEINIG. Kinderen ontdekken wat veel en weinig kan betekenen. De kinderen  
kijken heel concreet naar spullen en voedsel. Ze leren er vragen bij stellen.  

- Hoe belangrijk zijn spullen voor je geluk?  

- Hoe gaan wij om met ons eten?  

- Wat betekent het om weinig te hebben?   

- Wat heb je echt nodig en wat zou je kunnen missen?  
In onze wereld is er nog steeds een grote kloof tussen rijk en arm. Niet enkel  
wereldwijd, maar ook in de eigen leefomgeving van kinderen. Uit eigen ervaring  
weten ze soms wat een voedselbank, kringloopwinkel en Stichting Leergeld  
voor hen betekent.  

 

In de bijbelverhalen horen de kinderen hoe Jezus zijn volgelingen te denken geeft.  

- Een arme weduwe die van het weinige geld dat ze heeft één klein muntje in  
het offerblok van de tempel werpt, heeft meer gegeven dan de rijkaard die met 
veel omhaal een groot bedrag stort. Veel en weinig zijn relatief. Weinig uit 
goedheid kan waardevoller zijn dan veel uit overdaad.   

- Op sabbath wordt er niet gewerkt. Dat is een religieuze wet. Maar volgens  
Jezus mag die wet je niet belemmeren om graan te plukken voor wie honger 
heeft.  

- Een rijke jongeman wil Jezus graag volgen. Hij krijgt het advies om zijn bezit  
te verkopen en het aan de armen te geven. Wat zal hij doen? Natuurlijk is dit een radicaal voorbeeld,  
en gaat dit voor de meeste mensen veel te ver. Maar het laat wel zien, dat delen en geven een  
opgaaf is voor wie veel heeft.    



- Dan is er nog dat wonderlijke verhaal van vijf broden en twee vissen, waarmee Jezus een grote  
menigte voedt. Hoe kan dat? Het verhaal laat zien dat er gemeenschap ontstaat waar mensen brood  
en vis met elkaar delen. Wetenschappers hebben allang berekend dat er op onze planeet voldoende  
voedsel is voor alle mensen, maar het wordt niet eerlijk over de mensen verdeeld. Het sleutelwoord  
in het hele thema is delen. De kinderen denken na over de waarde van delen, de lastige kanten  
eraan, en de oplossingen die delen biedt.    

 
We hopen met elkaar de komende weken de vreugde van delen en minderen te ervaren.  

  

 


