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Agenda 

29 maart Witte Donderdag; kinderen om 14.00 uur vrij. 

30 maart Goede Vrijdag; vrij 

2 april Tweede Paasdag; vrij 

10 april Schoonmaakavond 

16 t/m 20 april Container voor het oud papier  

20 april Koningsspelen 

30 april t/m 4 mei Meivakantie 

10 en 11 mei Hemelvaart 

21 mei Pinksteren 

11 t/m 13 juni Junivakantie 

 
Schooltijden 
Op school krijgen we van ouders regelmatig een vraag over de schooltijden en we hebben als schoolteam, de MR 
(Medezeggenschapsraad) en de SAC (School Advies Commissie) ook gesproken over de schooltijden van de 
Willibrordschool. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we graag samen met de ouders willen onderzoeken of we 
de schooltijden moeten aanpassen of de huidige schooltijden moeten handhaven.  
 
Als we de schooltijden aan gaan passen, willen we als schoolteam naar het vijfgelijke dagen model. Dit houdt in 
dat ALLE groepen iedere dag van 8.30 – 14.00 uur naar school gaan en dat de kinderen op school blijven eten. 
Hiermee komt het overblijven te vervallen.  
 
We vinden het belangrijk dat we als schoolteam een gedegen besluit kunnen neerleggen bij de MR over de 
schooltijden. Daarom willen we graag de mening van de ouders peilen, zodat we die kunnen meenemen in onze 
besluitvorming. 
 
Hoe willen we dit traject inrichten? 
Week 14  Ouders informeren door middel van een informatiebrief over het vijfgelijke dagen model 
Week 16 Informatieavond voor ouders die graag meer informatie willen dan in de informatiebrief te vinden 

is.  
(Dinsdagavond 17 april om 19.30 uur) 
Woensdag 18 april peilingsformulieren mee naar huis. 

Week 17 Uiterlijke inleverdatum donderdag 26 april peilingsformulieren (voor de meivakantie) 
Week 19  Maandag 7 mei: team analyseert de peiling en neemt een besluit. Dit besluit wordt voorgelegd 

aan de MR. 
  Dinsdag 8 mei: MR neemt een besluit over de schooltijden wel of niet veranderen 
Week 19-20 Ouders worden geïnformeerd over de schooltijden wel of niet veranderen. 
 
Mocht je gedurende dit traject vragen hebben over de schooltijden, kun je terecht bij Peter Muter (directeur).  
 
 
 



Witte Donderdag (Alle leerlingen zijn om 14.00 uur vrij!) 
Op donderdag 29 maart herdenken wij op school het laatste avondmaal van Jezus en sluiten we de vastenperiode 
af. In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat we met de gehele school werken over het vastenproject en dat we 
een Witte Donderdag viering hebben in de kerk. Deze viering start om 11.00 uur en zal een half uur duren. U bent 
van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Tijdens deze viering worden ook de envelopjes van de 
vastenactie ingeleverd. Wilt u deze enveloppen uiterlijk op Witte Donderdag meegeven, dan kunnen de 
leerkrachten zorgen dat deze in de kerk komen? 

Om 12.00 uur hebben de kinderen en leerkrachten een broodmaaltijd in de klas. Wilt u uw kind deze dag 
pauzefruit, drinken, een bord, beker, mes en eierlepeltje meegeven?  Het schoolfruit van die dag zal ook 
uitgedeeld worden.  

Op onze school hebben we met Witte Donderdag een verlengde schooldag vanwege de broodmaaltijd. 
De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij.  
 
Grote Rekendag 
Vandaag, 28 maart, hebben we op school meegedaan met de landelijke Grote Rekendag. Met verhuisdozen, 
kleine dozen. Wat past er in de dozen, hoeveel dozen passen er in de klas, de school, … Heel veel 
onderzoeksvragen waar we mee bezig zijn geweest. Ook dit jaar was De Grote Rekendag weer een succes! 
 
Hoera, Duuc de Jong is geboren! 
Vrijdag 23 maart zijn juf Ylva en haar man Rien trotse 
ouders geworden een zoon. Hij heet Duuc en alles gaat 
goed! Wij wensen juf Ylva, Rien en Duuc veel geluk samen!   
 
Schoonmaakavond 
In de vorige nieuwsbrief heeft het gestaan en in de 
groepsapps gaat het al rond: op dinsdagavond houden we 
een schoonmaakavond. Alle ouders zijn welkom. Wel graag 
zelf zorgen voor een emmer. We zullen rond 19.00 uur 
starten.  
 
Schoolfotograaf 
Dit schooljaar worden er alleen groepsfoto’s genomen. 
 
Opbrengst oud papier                                                   
De opbrengst van het oud papier was in maart € 35,45. Het zou fijn zijn dat we met elkaar zo veel mogelijk papier 
verzamelen, dus hopelijk blijft u het papier brengen!     
 
Schoolreis en schoolkamp 
Nog een klein poosje wachten en dan is het weer zover! Dan gaat groep 1 t/m 5 op schoolreisje en groep 6, 7a, 7b 
en 8 op schoolkamp. Er wordt achter de schermen gewacht op alle bevestigingen en de voorpret van de 
voorbereidingen is al in volle gang! Spannend... maar ook heel leuk! Hieronder vindt u een overzicht van wie waar 
naar toe gaat, wanneer en wat de kosten zijn. Wilt u deze zo spoedig mogelijk overmaken naar: 
 
Rekeningnummer: NL09 INGB 0006 1714 83 
t.n.v. Oudervereniging Willibrordschool 
o.v.v. postcode, huisnummer en achternaam van uw kind(eren) 
 
Groepen 1 en 2  26 juni Nienoord (Leek)        € 21,- 
Groep 3 en 4          31 mei Duinen Zathe (Appelscha) € 23,- 
Groep 5              17 mei Slagharen                           € 23,- 
 
Groep 6          16, 17 en 18 mei Klonie (Ellertshaar)    € 65,- 
Groepen 7  6, 7 en 8 juni       Ermerstrand (Erm)   € 70,- 
Groep 8          4, 5 en 6 juni   Schiermonnikoog     € 95,- 
 



Voetbaltoernooi meisjes 
Woensdagmiddag 4 april gaan de meiden van groep 7 en 8 voetballen tegen andere scholen. Het jaarlijks 
voetbaltoernooi is dan een feit. Zodra het programma bekend is, zal deze meegaan met de kinderen. 
 
Voetbaltoernooi jongens 
Ook voor de jongens is er dit schooljaar weer een voetbaltoernooi. Deze wordt gehouden op woensdagmiddag 18 
april. 
 
Bezoek kamp Westerbork groep 8 
Groep 8 gaat 9 april een bezoek brengen aan kamp Westerbork. In de klas werkt groep 8 aan de tijd van de 
Tweede Wereldoorlog. Dit bezoek past hier goed bij. Ook zitten we zo langzamerhand in de tijd van 4 en 5 mei. 
Ook een periode om terug te denken aan deze roerige periode; maar ook een tijd om te reflecteren hoe wij nu 
staan t.o.v. normen en waarden. 
 
Cito Eindtoets 
Op 17, 18 en 19 april is het enorm stil in groep 8. Zij maken dan de Cito-Eindtoets. Hoewel de (meeste) kinderen al 
weten waar ze volgend schooljaar starten, is het toch altijd spannend hoe dit gaat. Groep 8 werkt alleen de 
ochtenden aan deze toets. 
 
Koningsspelen 
De commissie van de Koningsspelen is al druk bezig met de voorbereidingen. Volgende week vrijdag hebben ze 
weer een vergadering. Mocht er informatie zijn, dan wordt dit zo spoedig mogelijk met u gedeeld! 
 
 
 

Vrolijk                                                                                                                                              

 
 

                   Pasen 
 
 
 
 

 

Team Willibrordschool 


