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13 april 2018

jaargang 2017-2018

Agenda
16 t/m 20 april
17, 18 en 19 april
17 april
20 april
27 april
30 april t/m 4 mei
9 mei
10 en 11 mei
21 mei
11 t/m 13 juni

nr. 15

Container voor het oud papier
Cito Eindtoets groep 8
Informatieavond over de schooltijden; aanvang 19.30 uur
Koningsspelen
Koningsdag; dit is een vrije dag.
Meivakantie
Opening van de Bibliotheek Op School
Hemelvaart
Pinksteren
Junivakantie

Vastenactie voor Mbala, Zambia
De vastenactie 2018 heeft €438,15 opgebracht. Hartelijk dank voor jullie inzet!
Brigadieren
Wilt u uw kind(eren) niet meenemen tijdens het brigadieren, omdat dit de verkeersveiligheid niet ten goede
komt. Ouders die gaan brigadieren mogen best hun nog niet-schoolgaande kinderen zolang in de klas van de
leerkracht brengen.
Wanneer u wilt weten of u (nog) op de juiste manier brigadiert, dan is het leerzaam om af en toe eens te kijken bij
een ouder die aan het brigadieren is. Dit is met name bij de brug een aandachtspunt. Daar weet een aantal
ouders niet precies wat er van hen verwacht wordt.
De kinderen van groep 8 hebben instructie gehad, maar moeten toch door u als ouder geholpen worden. U mag
dus aanwijzingen geven aan de kinderen om zo veilig mogelijk te brigadieren.
U blijft als ouder verantwoordelijk voor het brigadieren. Mocht u niet kunnen brigadieren, dan dient u zelf voor
vervanging te zorgen.
Scoor een boek!
In de afgelopen 9 weken hebben de groepen 5, 5/6 en 6 hun best gedaan om zoveel mogelijk boeken te lezen
voor het project Scoor een boek!
Gisteren hebben we meegedaan met de feestelijke afsluiting van dit project op de sportvelden van SCStadskanaal. Op het veld hebben de kinderen aan verschillende spelonderdelen meegedaan.
Zo was er een estafette met letters, een ballenrace en een stormbaan. Bij de afsluiting werd bekend gemaakt
hoeveel boeken de 10 scholen uit de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal hebben gelezen. Het waren in
totaal 7.770 boeken! Waarvan er 863 gelezen zijn door de kinderen van onze drie deelnemende groepen. Goed
gedaan allemaal!
Wij willen iedereen die aan deze afsluiting heeft meegeholpen bedanken voor hun tijd en inzet!
De foto’s komen binnenkort op de website van onze school te staan.
Aanhanger
Op de aanhanger is een kentekenplaat blijven zitten. Deze witte kentekenplaat ligt nu op het kantoor van Peter
Muter. Het kenteken is KS – 275 – P.

Update iPad
Langs deze weg willen we jullie erop attenderen om de iPad regelmatig up te daten. Het systeem komt regelmatig
met een IOS-update, deze niet (te lang) uitstellen. Wanneer u deze updates niet uitvoert, kan het zijn dat de
schoolpakketten niet goed blijven werken.
Willen jullie dit ook bij jullie kind(eren) onder de aandacht brengen?

Koningsspelen 20 april

Vrijdag 20 april is het weer zover: de jaarlijkse Koningsspelen!
We hebben weer een sportieve ochtend georganiseerd voor alle kinderen.
Om halfnegen starten we op het plein met een dans van Kinderen voor Kinderen: Fitlala. U bent van harte
welkom om even te blijven kijken. Na de opening van de Koningsspelen gaan alle kinderen naar de klas om daar
samen het koningsontbijt te gaan eten. Wilt u hiervoor donderdag 19 april uw kind een bord, beker en bestek
meegeven?
Na het ontbijt gaat eerst de onderbouw sportief aan de slag met een spellencircuit op het plein. Na de
ochtendpauze is de bovenbouw aan de beurt. Groep 1 t/m 4 is om 12 uur vrij, groep 5 t/m 8 gaat in de middag
gewoon naar school tot 15.15 uur. Als uw kind overblijft, graag hiervoor brood meegeven zoals gebruikelijk.
We hopen op een gezellige, sportieve dag met heerlijk weer!
De Bibliotheek Op School – OPROEP!
Iedereen heeft vast gemerkt dat een klusgroep heel druk bezig is met de inrichting van de schoolbibliotheek. Wat
ziet het er prachtig uit!
Op 9 mei 2018 is de officiële opening. Voordat het zover is, moet er nog het een en ander gebeuren.
 Wij zijn op zoek naar ouders die op maandag 7 mei en/of dinsdag 8 mei willen helpen met het inrichten
en aankleden van de bieb. (Denk aan kasten op de juiste plek, inrichten van de kasten op de juiste manier,
versiering ophangen etc.)


Daarnaast moet de bibliotheek natuurlijk in de toekomst ook draaiende worden gehouden. Ook hiervoor
zijn we op zoek naar een groep ouders, opa’s en oma’s die regelmatig in de bieb willen helpen met het
innemen en uitlenen van de boeken.

We zouden graag op zeer korte termijn willen vernemen of u het ziet zitten om ons te ondersteunen. Graag
uiterlijk dinsdag 17 april via de mail, marcella.wierenga@primenius.nl, aanmelden zodat we met deze
enthousiaste groep kunnen nadenken over de verdeling/tijden en overige zaken/taken.
Hoe het uitleensysteem precies werkt wordt op woensdagochtend 25 april om 8.45 uur door een medewerker
van de bibliotheek aan u uitgelegd.
We zien uit naar uw enthousiaste aanmeldingen!
Werkgroep de bibliotheek op school.

Kleurwedstrijd en prijsvraag
Naar aanleiding van de opening van de schoolbibliotheek op 9 mei 2018 houdt de Willibrordschool een
kleurwedstrijd met een prijsvraag.
De kleurplaten gaan maandag mee naar huis. We hopen alle kleurplaten en inzendingen voor de prijsvraag terug
te ontvangen.
Herinnering
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 in een overzicht wie
waarnaartoe 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
Groep 3 en 4
Groep 5

26 juni Nienoord (Leek)
31 mei Duinen Zathe (Appelscha)
17 mei Slagharen

€ 21,€ 23,€ 23,-

Groep 6
Groepen 7
Groep 8

16, 17 en 18 mei Klonie (Ellertshaar)
6, 7 en 8 juni
Ermerstrand (Erm)
4, 5 en 6 juni
Schiermonnikoog

€ 65,€ 70,€ 95,-

Verkeersexamen
Donderdag 12 april hebben de kinderen van groep 7 allemaal hun praktisch verkeersexamen gehaald. Van harte
proficiat!
Groep 7 naar Wildlands
Groep 7 gaat donderdag 19 april naar Wildlands. Dit is de prijs die ze aan het begin van het jaar gewonnen
hebben met de wedstrijd van Albert Heijn. Veel plezier!
Herinneringskamp Westerbork groep 8
Maandag is groep 8 naar Westerbork geweest. Na een indrukwekkende inleiding hebben de kinderen a.d.h.v. een
kijkwijzer het museum ontdekt. Daarna (na een gezonde wandeling) hebben we nog een ronde gemaakt op het
voormalig kamp. Dit is altijd weer een moment om terug te denken aan de mensen die hier echt hebben gelopen.
Voetbaltoernooi meisjes
Woensdag 4 april hebben de meisjes van groep 7 en 8 als leeuwinnen gevoetbald op het scholenvoetbaltoernooi
van SPW. Groep 8 heeft zelfs een tweede plek weten te bemachtigen.
Voetbaltoernooi jongens
Woensdag voetballen de jongens. Dit toernooi wordt georganiseerd door SJS. Ook nu doen groep 7 en 8 mee. Als
het net zo gezellig gaat worden als bij het meisjestoernooi, is het zeker geslaagd.

Duurzaam
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 3, thema 3

Na enkele koude weken en een vroege Pasen breekt de lente nu echt door. Het is elk jaar opnieuw een belevenis
om te zien hoe de natuur tot leven komt. In de lessen Trefwoord doen we dat in de twee weken van 9 t.m. 20
april met het thema ‘Duurzaam’.
Duurzame toekomst
Duurzaam leven betekent dat we genieten van de aarde op een manier dat
toekomstige generaties er ook met plezier op kunnen leven. Dat de aarde
kwetsbaar is zien we aan smeltende poolkappen, grondstoffen die opraken,
plastic soep, smog en afvalbergen. Je zou er cynisch van worden. Gelukkig is er
ook een ander rijtje te noemen: Zonnepanelen, ecologisch boeren, een zuinige
douchekop, wat vaker fietsen. Duurzaam denken en doen geeft hoop en nieuw elan. Dat is ook de toon die Paus
Franciscus in 2015 aansloeg in zijn brief voor de wereld over duurzaamheid ‘Laudato Si’. Duurzaam denken en
doen helpt ons in kleine stapjes verder.
In de Trefwoordlessen dagen we kinderen daartoe uit.
Bezit of geschenk
Duurzaamheid is niet enkel een technisch probleem. De manier waarop we met de aarde of
met onze leefomgeving omgaan hangt samen met onze kijk op de wereld. Zien we de aarde als
ons bezit waar we mee mogen doen wat we willen?
Of zien we de aarde als geschenk, als deel van ons leven waar we behoedzaam mee moeten
omgaan?
In de Bijbel komen we vooral die laatste visie tegen. De mens krijgt in het scheppingsverhaal
deze mooie planeet in beheer. Maar al snel lezen we ook in de Bijbel dat mensen er een
puinhoop van maken. God is teleurgesteld en wil de aarde vernieuwen. Dit is het verhaal van
Noach en de ark dat we met de kinderen zullen lezen. Voordat de aarde zal worden
schoongespoeld krijgt Noach de opdracht om een ark te bouwen. In die boot zal hij met zijn gezin overleven en
van iedere diersoort twee exemplaren.
Trefwoord neemt het verhaal niet letterlijk, maar vertelt het als een ware en zinvolle illustratie bij de actualiteit.
Inderdaad… mensen kunnen van de wereld een zootje maken. En dat zootje komt als een boemerang op het
menselijk leven terug.
Zo vertelt het verhaal hoe God schoon schip wil maken. De ark van Noach staat symbool
voor de hele wereld die het verdient om behouden te blijven. Onder de regenboog doet
God een belofte dat Hij nooit meer zo’n overstroming over de aarde brengt. Wat kunnen
wij mensen onder de regenboog beloven?
Dat we behoedzaam met de aarde en al wat leeft zullen omgaan?
Meedoen?
Met de kinderen onderzoeken we hoe mensen nu al bijdragen aan een duurzame wereld. Een
mooi voorbeeld is het zeilschip Tres Hombres dat laat zien hoe je op wind vracht over de
oceaan kunt vervoeren. Het is een voorbeeld van anders denken en anders doen. Ook met de
kinderen denken we na over kleine concrete bijdragen zoals omgaan met verpakking, eten en
energieverbruik.
Bekijk met uw kinderen eens het filmpje over de brief van de paus:
https://www.youtube.com/watch?v=KOgF2Kgel6k.
Gaan jullie thuis ook meedoen?

Muziek
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 3, thema 4

Wat zou het leven zijn zonder muziek? Of het nu popmuziek is, klassiek, easy listening of
een hartverscheurend levenslied. Muziek raakt een snaar. Muziek is het thema in de
Trefwoordlessen van de komende weken.
Muziek verbindt
Muziek verrijkt het leven en verbindt mensen. Daarom is het een thema voor
levensbeschouwing.
Bij speciale gelegenheden zoals een bruiloft, een begrafenis of crematie,
dodenherdenking, bevrijdingsfestival, de medailleceremonie bij de Olympische Spelen of voor een
interlandwedstrijd. Steeds is het de muziek die mensen met elkaar verbindt. Dat
geldt niet alleen voor het samen zingen van een toepasselijke tekst. Ook het
luisteren naar een instrumentaal stuk, of samen spelen in een orkest kan het
gevoel geven dat de som meer is dan de afzonderlijke delen. In zekere zin is de
muziek zelf een mysterie.
Muziek en levensbeschouwing
Ook in religie speelt muziek een belangrijke rol in lofprijzing, met dank of
smeekliederen. Muziek geeft uiting aan datgene wat we met woorden niet
kunnen uitdrukken. Op die manier verbindt muziek mensen niet alleen met
elkaar, maar ook aan het Heilige, aan het mysterie van God.
In de vierde eeuw na Christus zei kerkvader St. Augustinus al dat zingen dubbel
bidden is.
In de Trefwoordlessen van de komende weken verkennen we de speciale uitdrukkingskracht van muziek, we
onderzoeken hoe muziek verbindt, hoe muziek ons helpt bij het verwerken van lief en leed en hoe muziek ook
onze gebeden kan versterken en kan helpen om contact te maken met God.
In de komende weken gedenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog, en hen die vielen bij vredesmissies. Op 5 mei vieren we bevrijdingsdag.
Twee gelegenheden waarbij het nationale volkslied, het Wilhelmus klinkt. We staan stil bij
de achtergronden en de betekenis van dit lied.

Muziek in de bijbel
In de loop van de eeuwen zijn er talrijke Bijbelteksten en gebeden op muziek gezet. In de Bijbel vormen de
Psalmen een rijke inspiratiebron voor componisten. De Psalmen zijn ook geschreven
als liederen. De overlevering vertelt dat Koning David ze zong en zichzelf begeleidde
op een harp. Daarmee wist hij zelfs zijn sombere voorganger koning Saul tot
ontroering te brengen.
De teksten van de Psalmen geven aanleiding tot bezinning op grote levensthema’s
als verdriet, opstandigheid, eenzaamheid, vreugde en dankbaarheid. In 10 dagaccenten bieden we deze thema’s met verhalen en liederen op de maat van
kinderen aan.
We hopen dat uw kinderen zingend uit school komen en ze muziek als een rijke bron van vreugde zullen ervaren.

Team Willibrordschool

