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Agenda 

26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 

5 t/m 9 maart Oud papiercontainer 

25 maart Gezinsviering Palmpasen 9.30 uur 

29 maart Witte Donderdagviering 

 
Afscheid juf Marsia 
Afgelopen woensdag hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van juf Marsia. Ze kwam met haar gezin 
aan in een prachtige limousine, werd toegezongen, kreeg van alle groepen optredens en cadeaus en als kers op 
de taart een receptie met veel oud-collega’s en ouders. Juf Marsia heeft aangegeven enorm genoten te hebben 
en dat ze met een goed gevoel afscheid heeft genomen van ‘haar’ Willibrordschool.  
 
 

                                                    
 
Studiedag 
Vorige week donderdag hebben we een studiedag gehad. Een aantal collega’s heeft ’s ochtends andere scholen 
bezocht om nieuwe/andere ideeën op te doen. Groep 1,2,3 heeft gesproken over de overgang van kleuters naar 
groep 3 op het gebied van leesonderwijs. Met groep 4 t/m 8 hebben we de afspraken over het werken met 
Snappet verder verfijnd, zodat er beter vanuit de leerdoelen gewerkt kan worden.  
 
Nieuwe leerlingen 
In groep 1/ 2 berenhol is een nieuwe leerling gekomen. Dit is Amber Boiten. Wij heten Amber welkom en wensen 
haar veel plezier op de Willibrordschool. 
 
 
 



Van school 
Patience Folashade van groep 7a is vandaag voor het laatst op de Willibrordschool. Zij gaat naar Engeland. Wij 
wensen Patience veel plezier in Manchester. 
 
En Annemarie Matei van groep 5/ 6 heeft vandaag haar laatste schooldag op de Willibrordschool. Na de 
voorjaarsvakantie gaat zij naar CBS De Mozaïek. Wij wensen Annemarie veel plezier op haar nieuwe school. 
 
Vastenactie 2018 op de Willibrordschool 
Als start van het project voor de Vastenactie 2018 werd de Willibrordschool op 13 februari 2018 getrakteerd op 
een driekwartier durende musical “Spector-het bezit zit van binnen” van de Scholentour.  
Hierin nam de circusdirecteur een blinde jongen mee naar het circus. Deze jongen, Spector,  kreeg daardoor 
zoveel zelfvertrouwen dat hij de evenwichtsbalk met allure trotseerde. 
Er werd samen gezongen en gedanst. En aan het eind werden de kinderen van de Willibrordschool gevraagd mee 
te doen aan het project: 
  “Even minderen voor een ander” 
De armste gezinnen, door het hiv-virus verscheurd, worden ondersteund door de zusters van de Heilige Harten in 
Mbala in het uiterste noorden van Zambia. U kunt geld doneren aan de Vastenacte 2018 in de Vastenactie 2018 
envelop.  
De gesloten envelop van de Vastenactie 2018 kunt u in week 13 doch uiterlijk op dinsdag 27 maart inleveren bij 
de groepsleerkracht. In de groepen wordt tijdens de godsdienstlessen aandacht besteed aan dit 
vastenactieproject. 
In onze kerk wordt in de Witte Donderdagviering van 29 maart hier aandacht aan besteed. Een aantal kinderen 
zullen de opgehaalde enveloppen dan naar voren brengen. 
 
Volleybaltoernooi 
Op woensdagmiddag 21 februari heeft de Willibrordschool met 6 teams (!) meegedaan aan het scholentoernooi 
van volleybalvereniging Tyfoon. Het was een hele leuke, gezellige, sportieve en geslaagde middag. 
Groep 8 is er zelfs met de hoofdprijs vandoor gegaan. Zij mogen door naar de Noordelijke kampioenschappen. 
Super gedaan volleyballers en alle coaches en supporters: bedankt! 
 
 

 

 
 
 
Schoolbibliotheek 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Bibliotheek op School. De boeken zijn 
inmiddels allemaal ingewerkt en gelabeld. Op naar de inrichting van de bibliotheek. Een enthousiaste groep 
ouders zal hier na de vakantie mee starten en onze voormalige aula zal worden omgetoverd tot een prachtige 
gemeenschappelijke ruimte en bibliotheek. Wij kijken er naar uit!  
 
Gezinsviering Palmpasen 
Ook dit jaar is er weer een Palmpasen gezinsviering. Dit jaar is dat op zondagochtend 25 maart. De viering begint 
om 9.30 uur. Alle kinderen die dat leuk vinden mogen met hun versierde Palmpasenstok om 9.15 op het 
schoolplein verzamelen. We lopen dan in een optocht naar de kerk. Ook zullen we tijdens de viering naar 
Maarsheerd lopen. We zijn rond 10.30 uur weer terug bij de kerk. 



We hopen dat we met een mooie optocht naar de kerk en Maarsheerd kunnen lopen. 
 
Voor de kinderen die voor de eerste keer met een Palmpasenstok meedoen geven we een korte beschrijving voor 
het maken van zo’n stok. Je hebt nodig: 
 
* twee latjes  

* kleurig lint (crêpepapier geeft af in de regen)  

* takjes groen (buxus, hulst, conifeer) 

* broodhaantje (te koop bij de warme bakker) 

* snoepgoed dat aan een slinger te rijgen is  

* lange spijker 
 
Maak van de latjes een kruis (niet te groot, dit is voor de kleine kinderen moeilijk te tillen). Bevestig bovenop het 
kruis de lange spijker, zet daar het broodhaantje op. Omwikkel het met lint en versier het daarna met groen en 
snoepgoed. 
Werkgroep gezinsviering  

Vakanties 
Hieronder staat een overzicht van de vakanties t/m de zomervakantie. 
Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 2 maart 
Goede Vrijdag/ Pasen  30 maart t/m 2 april 
Koningsdag    27 april 
Meivakantie   30 april t/m 4 mei 
Hemelvaart    10 en 11 mei 
Pinksteren   21 mei 
Junivakantie   11 t/m 13 juni 
Zomervakantie   23 juli t/m 31 augustus 
 
 
 

Fijne voorjaarsvakantie 
 
 
Team Willibrordschool 


