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Agenda 

21 mei 2e Pinksterdag (kinderen vrij) 

27 mei Eerste Communie 

30 mei Boerderijbezoek kleuters 

31 mei Schoolreis groep 3 en 4 naar Duinen Zathe (Appelscha) 

4 t/m 8 juni Oud papiercontainer 

4 t/m 6 juni Kamp groep 8 naar Schiermonnikoog 

4 t/m 8 juni Oud papiercontainer 

6 t/m 8 juni Kamp groep 7 naar Ermerstrand (Erm) 

11 t/m 13 juni Junivakantie 

18 juni Studiedag (kinderen zijn deze dag vrij) 

26 juni Schoolreis groep 1 en 2 naar Nienoord (Leek) 

 
Nieuwe schooltijden 
Volgend schooljaar gaan de groepen 1 t/m 8 iedere dag van 8.30 – 14.15 uur naar school. Verder verwijs ik u naar 
de informatiebrief die deze week via e-mail naar u gestuurd is. 
  
Schoolreis Slagharen, groepen 5 
Donderdag 17 mei zijn de groepen 5 op schoolreis geweest naar Slagharen. 
Het was een hele gezellige en zonnige dag. De kinderen, moeders en juffen hebben genoten van de vele 
verschillende attracties.  
Het was een dag waar we met plezier op terugkijken!  
 
Eerste Communie 
Zondag 27 mei om 11.00 uur doen kinderen de Eerste Communie in de kerk Maria ten Hemelopneming (naast de 
school). Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen. 
De kinderen van groep 4 t/m 8 worden uitgenodigd om te zingen in deze viering. Hiervoor ontvangt u een 
opgaveformulier. We hopen dat er veel kinderen komen zingen. 

 
Boerderijbezoek groepen 1 en 2  
30 mei brengen de groepen 1 en 2 een bezoek aan de boer. Wij gaan vanaf school naar de boer lopen. De 
kinderen moeten daarom stevige wandelschoenen aan en beslist geen slippers. 
 
Oud papier 
Van 4 t/m 8 juni staat de container voor het oud papier weer bij de school. De opbrengst is voor het onderwijs 
aan uw kinderen. 
 
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  26 juni Nienoord (Leek)        € 21,- 
Groep 3 en 4          31 mei Duinen Zathe (Appelscha) € 23,- 
Groepen 7  6, 7 en 8 juni       Ermerstrand (Erm)   € 70,- 
Groep 8          4, 5 en 6 juni   Schiermonnikoog     € 95,- 
 

Kiezen  
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 4, thema 1 
Met Trefwoord werken we in de periode rond Pinksteren van 14 mei t.m. 1 juni rond het thema “Kiezen”. 
  
We maken veel keuzes op een dag, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Onze 
cultuur biedt ook veel mogelijkheden: uit hoeveel soorten chips kunnen we 
kiezen? Onze samenleving vraagt steeds meer om zelf beslissingen te nemen. 
Welke zorgverzekering, internetprovider of energieleverancier kiest u? Welke 
vervolgcursus gaat u doen?  
Bij het maken van keuzes spelen ervaringen en waarden, bewust of onbewust, 
een rol. En keuzes roepen grote vragen op: Hebben mensen alle vrijheid in hun keuze? Ben je verantwoordelijk 
voor de gevolgen van je keuze? Dat is onze levensbeschouwing. We vinden het belangrijk om kinderen daar al 
vroeg bewust van te maken. En dan valt er veel te ontdekken en te leren.  
 

De kinderen ontdekken in de drie weken hun antwoord op drie grote vragen: 
1. Wat kies jij zoal op een dag?: bewustworden van hun keuzes en dat het soms een 

dilemma is; 
2. Waarom? Daarom?: overwegen van de motieven bij een keuze; 
3. Gekozen… en dan?: stilstaan bij de gevolgen van een keuze, waar je soms spijt van 

kunt hebben. 
Door de drie weken wordt uit het Bijbelboek Ruth verteld. Over Noömi en Ruth en later 
Boaz die ieder een grote keuze moeten maken.  
Het verhaal begint met moeder Noömi die samen met haar man en twee zonen hun huis 

in Betlehem moeten verlaten vanwege een hongersnood. Zoals veel vreemdelingen in deze tijd hebben ook zij 
weinig keuze. Eenmaal in het vreemde land Moab, trouwen de zonen ieder met een Moabitisch meisje. Dan sterft 
de vader en kort daarna ook de twee zonen. Noömi besluit terug te gaan naar haar geboorteland Israël. Haar ene 
schoondochter kiest ervoor om in Moab te blijven. De andere schoondochter, Ruth, kiest ervoor om met Noömi 
mee te gaan. ‘Waar u gaat, zal ook ik gaan.’, zegt ze. In Betlehem gekomen komt ze 
Boaz tegen en Boaz kiest ervoor om met Ruth te trouwen. 
 
Het is een levensecht verhaal dat de kinderen laat ontdekken dat je niet altijd vrij bent 
in het maken van keuzes, dat je soms voor dilemma’s komt te staan en niet weet wat 
te doen. Dat je bij het nemen van beslissingen niet alleen aan jezelf maar ook aan 
anderen kunt denken. Dat keuzes consequenties hebben. En dat het zelf kunnen en 
mogen kiezen jou en anderen gelukkiger kunnen maken.  
 
Voor de joden is het boek Ruth heel belangrijk: ze lezen het 50 dagen na Pesach op 
hun Wekenfeest. Bij de christenen is het Pinksteren op die 50e dag na Pasen, 
gebaseerd op dat joodse Wekenfeest. Dan wordt het Pinksterverhaal verteld over hoe 
de mensen na Jezus’ hemelvaart vurig en enthousiast naar buiten gingen om te 
vertellen over Jezus en hoe ze de Heilige Geest ervaren hebben. Het is het verhaal van het begin van de kerk, 
want op die dag kozen wel drieduizend mensen om zich te laten dopen en met Jezus verder te leven. In de 
middenbouw en bovenbouw staan we hier voor en na het Pinksterweekend bij stil. 

 
Team Willibrordschool 

's Morgens voor de spiegel  

stel ik mijzelf de vraag:  

welke kleren kies ik?  

Wat trek ik aan vandaag?  


