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Agenda 

4 juni Informatieavond voor ouders en kinderen van groep 4; aanvang 18.30 uur. 

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 

15 juni Groep 7 en 8 gaan naar Go Sports 

18 juni Studiedag (kinderen zijn deze dag vrij) 

19 t/m 22 juni Avond 4-daagse Stadskanaal 

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

9 juli Oudergesprekken 

4 juli Afscheid Meester Frank Gisberts 

13 juli Rapport mee 

 
Afscheid Meester Frank Gisberts 
Het afscheidsfeest van Meester Frank is 4 juli. Verdere informatie volgt nog. 
 
Studiedag 
Maandag 18 juni hebben de juffen en meesters een studiedag en zijn de kinderen vrij. 
 
Eerste Communie  
Op een zonnige zondag hebben een aantal kinderen de Eerste Communie gedaan. Het was een prachtige dag. 
 
Oudergesprekken  
Maandag 9 juli vinden de oudergesprekken plaats. Dit kan op uitnodiging van de ouders of van de leerkracht zijn. 
Als er geen bijzonderheden zijn dan is het eerstvolgende oudergesprek pas weer in de volgende groep.  
 
Rapport  
Vrijdag 13 juli gaat het rapport mee. 
 
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. 
 

Nieuws van groep 1/ 2 
 
Nieuwe leerlingen 
Bij groep 1/ 2 beren is Tygo Smit gekomen en bij groep 1/ 2 apen zijn Quinn Kruit en Nassir Bucoli gekomen. We 
heten Tygo, Quinn en Nassir welkom in onze groep en wensen ze veel plezier. 
 
 
 



Boerderijbezoek 
Wij zijn bij boer Hoffard geweest. Het was een fantastische ochtend. We hebben veel geleerd over de boerderij 
en sommige kinderen hebben de geboorte van een kalf meegemaakt. We bedanken de fam. Hoffard voor de 
gastvrijheid. 
 

Nieuws van groep 3/ 4 
 
Schoolreis groep 3 en 4 
Voor een hoop kinderen had het wat slapeloze nachten opgeleverd, maar gisteren was het dan eindelijk zover: 
het schoolreisje van groep 3 en 4! In een heuse dubbeldekker werden we naar attractiepark Duinen Zathe in 
Appelscha gereden. Daar aangekomen hebben de kinderen genoten van de achtbanen, waterglijbanen, het 
spookhuis, verkeerspark en nog veel meer. Eigenlijk hadden de kinderen nog wel wat langer willen blijven.... We 
kijken terug op een hele geslaagde dag! 
Petra, Celine, Agnes en Tina 
 
Rots en Water groep 4 
Maandag 4 juni is er een informatieavond voor de ouders en kinderen van groep 4. De aanvang is 18.30 uur.  
 

Nieuws van groep 6 
 
Schoolkamp groep 6 2018 “De Klonie” 
De kinderen van groep 6 hadden zich enorm verheugd op het schoolkamp “De Klonie”. Het was natuurlijk wel erg 
spannend vooraf. Ze waren nog nooit op schoolkamp geweest. Hoe zou het gaan? Konden ze wel zover fietsen? 
Hoe zou de groepsaccommodatie eruitzien? Zouden ze wel kunnen slapen?  
De groepsleiding had een geweldig programma gemaakt. Bij aankomst zouden de kinderen geen tijd hebben om 
uit te rusten. Na het inrichten van de slaapzalen en de kennismaking met de omgeving gingen de kinderen weer 
fietsend naar het openluchtmuseum Ellert en Brammert. In een oud schooltje zaten de kinderen geboeid te 
luisteren naar het verhaal rond deze legende. Na een historische kennismaking gingen we terug naar Ellertshaar. 
Maar ook nu werd snel een BBQ aangestoken en nuttigden zij een lekkere maaltijd. Na een uurtje stond de 
volgende activiteit weer voor de deur. In een gesloten boerenhuifkar gingen we met z’n allen op weg naar het 
bos. De hele groep werd midden in het bos uitgeladen. Ze moesten aan de hand van een bospercelenkaart de 
weg lopend weer terugvinden.  

Na een uurtje of twee kwamen we uitgeput aan op “de Klonie”. Nu was het even tijd om uit te rusten rond het 
kampvuur. Een broodje knakworst was uiteindelijk de beloning van de dag. Na een kort nachtje en een lekker 
ontbijt moest er een survival gelopen worden met verschillende doe activiteiten. Vlottenbouwen, touwbruggen 
oversteken, mountainbiken en kanovaren waren de inspannendste momenten van de survivaltocht die zo’n 6 uur 
in beslag nam. In de keuken waren onze koks bezig een heerlijke maaltijd voor te bereiden zodat de kinderen ’s 
avonds met goed gevulde magen de bonte avond konden doen. De meesten hadden alles goed voorbereid. En na 
afloop werd nog even feestgevierd. 
Na een goede nachtrust werden de tassen weer ingepakt en fietsten we richting Drouwenerzand. In dit pretpark 
hebben ze met veel plezier dit schoolkamp afgesloten. 
Meester Ben 
Meester Patrick 
Meester Frank 
Juf Agnes 
Karin 
 

Nieuws van groep 7 en 8 
Er is weer van alles gebeurd…. 
 
BankBattle 
16 mei heeft groep 8 meegedaan aan de BankBattle. Dat is een informatief spel, gesponsord door de Rabobank, 
waarbij de kinderen allerlei vraagstukken moeten oplossen om dan via een speciale code te komen tot een 
uitkomst. Groep 8 heeft dit goed gedaan en is de snelste van de poule geworden. Als prijs hebben de kinderen 
een workshop 3D-pen tekenen gewonnen. Binnenkort zal deze gepland worden.  
 



Botss 
De groepen 7 en 8 hebben meegedaan met Botss. Hierbij staat techniek centraal. Groep 7 heeft een technisch 
hoogstandje gemaakt in het Ubbo Emmius (Sportparklaan) en groep 8 is naar een bedrijf geweest: het Refaja 
Ziekenhuis of Bouwbedrijf Speelman.  
 
EindCito 
Groep 8 heeft de EindCito gemaakt. De uitslag is inmiddels binnen. Hoewel de kinderen al wisten waar ze heen 
gaan volgend schooljaar, is het toch altijd een beetje spannend. Gelukkig laat de uitslag geen grote verrassingen 
zien. 
 
Volleybalteam 
Het volleybalteam van groep 8 heeft destijds het toernooi in de Spont gewonnen. Dat betekende dat ze door 
waren naar de volgende ronde. Op woensdagmiddag 30 mei hebben ze in Assen weer gevolleybald. Ze (dat zijn 
Valerio, Hero, Peter, Milan en Carmen) hebben het fantastisch gedaan. Als resultaat een tweede plek in de poule! 
 
Schoolkampen  
Volgende week gaat groep 8 op kamp. Van maandag t/m woensdag zullen ze op Schiermonnikoog vertoeven. 
Groep 7 gaat volgende week woensdag t/m vrijdag op kamp. Zij zullen naar het Ermerstrand in Erm gaan. We 
wensen de kinderen en begeleiders veel plezier. 
 
Go Sports 
Vrijdag 15 juni is het Go Sports. Groep 7 en 8 gaan die dag sportieve dingen doen in Stadskanaal. De kinderen 
worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht, zodat we samen naar het centrum kunnen lopen. Het is 
uiteraard wel verstandig om sportieve kleding te dragen. 
 
Vanuit de Gemeente Stadskanaal 
Druk en Dwars 
In juni start een nieuwe oudergroep in de gemeente Stadskanaal met de ouderbegeleiding van Druk&Dwars. De 
startdatum wordt in overleg met de ouders gepland. 
  
Tijdens de training leren de ouders om te gaan met druk en/of dwars gedrag van hun kind(eren). De training 
bestaat uit zeven bijeenkomsten (per week één bijeenkomst). Aan de training zitten geen kosten verbonden. Voor 
meer informatie over de ouderbegeleiding zie: http://www.drukendwars.nl/ouders/ 
  
Druk & Dwars is een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en zes 
noordelijke gemeenten: Groningen, Haren, Stadskanaal, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. In deze gemeenten 
bieden we voorlichting, hulp en begeleiding aan ouders en leerkrachten die beter willen leren omgaan met druk 
en dwars gedrag van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Voor deze ondersteuning is geen psychiatrische diagnose bij 
het kind nodig.  
 
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,- 
Groepen 7  6, 7 en 8 juni       Ermerstrand (Erm)   € 70,- 
Groep 8          4, 5 en 6 juni   Schiermonnikoog     € 95,- 
 
 
 
 

http://www.drukendwars.nl/ouders/


Macht  
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 4, thema 2 

 

In de twee weken van 4 t.m. 15 juni staat in Trefwoord het thema ‘Macht’ centraal. ‘Macht’ is een groot woord, dat al 

gauw negatief klinkt in onze oren. Maar in de kern is ‘macht’: het vermogen om invloed uit te oefenen op situaties en 

personen. En daar is niets mis mee. De uitoefening van macht zorgt ervoor dat alles loopt zoals het moet. Wat zouden 

we moeten zonder politieagenten en ministers? Maar denk ook aan ons als leerkrachten of u als ouders. De vraag is 

alleen hoe je die invloed uitoefent. Er ontstaat een probleem als macht misbruikt wordt. 

 

De kinderen gaan nadenken over wat macht is en hoe je die het best kunt gebruiken. De 

jongsten denken een week na over ‘Wie zijn de baas?’.  

Ze zien een serie petten en bedenken van wie die zijn. Dat zijn zichtbare bazen. En kennen 

ze een scheidsrechter of een koning? Wat doen die?  

En wat als de baas weg is? In de tweede week komen de jongste kinderen voor de vraag te 

staan wat je doet als iemand de baas speelt en onterecht zegt wat anderen moeten doen. 

Hoe ga je om met zulke ‘baasjes’? 

 

In de midden- en bovenbouw luidt de vraag in de eerste week “Waar kom je mensen met 

macht tegen?”. Elke dag komt er een andere baas op het toneel: wie is de baas op het 

voetbalveld, in het land, in de klas, op straat en jawel, ook bij u thuis?  

In de tweede week worden verschillende machtsmiddelen verkend. Welke macht kun je 

uitoefenen met spieren, met je gedrag, met media, met geld of met jouw stem, bv. bij verkiezingen? Machtsmiddelen 

hoeven niet altijd negatief te zijn. Ook hier: het gaat erom hoe je ze inzet. 

 

Het bijbelverhaal in deze weken vertelt over koningen. De mensen van Israël willen een 

koning, maar profeet Samuel vraagt zich af of ze wel een koning nodig hebben. God is er 

toch is om voor hen te zorgen. Toch kiest Samuël uiteindelijk een koning. En zo wordt Saul 

de eerste koning. Dan komt herder David, die de grote reus Goliath verslaat door hem met 

een steen te raken, midden op zijn voorhoofd. Saul merkt dan dat de mensen liever David 

als koning hebben. Maar zover is het nog niet in deze weken. De kinderen horen hoe David 

bevriend raakt met Jonathan, de zoon van koning Saul. Maar koning Saul moet niets hebben 

van David en dat laat hij merken.  

U begrijpt: ook bij dit verhaal is de vraag: waarvoor is een koning nodig? wat doet een 

goede koning en welke machtmiddelen mag hij wel of niet inzetten?  

 

Het verhaal van koning Saul en David gaat verder in het volgende thema van Trefwoord. 

 

 

 
Team Willibrordschool 


