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Agenda 

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

9 juli Oudergesprekken 

4 juli Afscheid Meester Frank Gisberts 

13 juli Rapport mee 

16 juli Afscheidsmusical groep 8 

18 juli Eindejaarsviering in de kerk om 9.00 uur 

20 juli 12.00 uur: Start van de vakantie voor alle groepen 

 

Oudergesprekken 
De laatste oudergesprekken van dit schooljaar zullen voor de groepen 1 t/m 7 gehouden worden op maandag 9 
juli. 

Wilt u nog graag een gesprekje met de leerkracht van uw zoon/dochter, stuur dan uiterlijk donderdag 28 juni een 
e-mail naar marion.dehaan@primenius.nl of geef het door aan de groepsleerkracht van uw kind(eren).   
 

Schoolvakanties 2018-2019 
Herfstvakantie  20 oktober t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie  22 december t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari 2019 
Goede Vrijdag/ Pasen 19 t/m 22 april 2019 
Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2019 
Hemelvaart  30 en 31 mei 2019 
Pinkster / Junivakantie 1 juni t/m 10 juni 2019 
Zomervakantie  13 juli t/m 25 augustus 2019 
 
Sinterklaasmiddag: Groep 1 t/m 4 vanaf 12.00 uur vrij. 
Vrijdag 21 december hele dag vrij 
 

Studie (mid)dagen 
13 september vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 
18 oktober vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 
22 november vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 
13 december vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 
31 januari vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 
 
Wij zullen drie studiedagen plannen op school. Wanneer deze bekend zijn, worden ze gecommuniceerd met alle 
ouders.  
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Social Schools 
Vrijdag hebben alle ouders een mail gekregen om in te kunnen loggen in Social Schools. Willen degenen die dat 
nog niet gedaan hebben dit alsnog gaan doen? Social Schools gaat t.z.t.  de nieuwsbrief vervangen.  
Meer informatie over Social Schools is te vinden op hun website. 
Als u de app wilt downloaden, kies dan versie 3.0. 
 

Herinnering Schoolreisje  
Morgen is het zover! Dan gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje naar Nienoord (Leek). De voorpret van de 
voorbereidingen is al in volle gang! Spannend... maar ook heel leuk! Wilt u wanneer u dat nog niet gedaan heeft 
de kosten van het schoolreisje van €21,- 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) 
 

Groep 5 
In groep 5 werken we met aardrijkskunde een aantal weken over de aardappel.  
We leren onder andere hoe aardappelen groeien, dat er verschillende soorten zijn, over de productie van 
aardappelzetmeel en nog veel meer.  
Vanmiddag hebben de kinderen zelf chips gemaakt van dunne plakjes aardappel. Alle kinderen hebben 
enthousiast geholpen in de keuken. Toen de chips gebakken waren, hebben we het samen opgegeten. Het 
smaakte heerlijk! 

 
Oproep van de oudervereniging 
Beste ouders/verzorgers 
 
In het nieuwe schooljaar zullen 2 leden van de oudervereniging hun functie neerleggen. Valerie den Brave 
(secretaris) en Wilma Middelburg-Meins (voorzitter) geven het stokje door. 
 
We zijn dus op zoek naar enthousiaste ouders, die het leuk vinden om zich in te zetten voor school, graag 
betrokken zijn en energie halen uit het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen! 
Eens per 6 weken komt de oudervereniging bijeen om alle activiteiten door te spreken en te realiseren, denk 
hierbij aan: sinterklaasfeest, kerstmarkt, laatste schooldag, pleinfeest, voorleesontbijt etc. 
Kortom: je zet je in om, samen met het team, van activiteiten een gezellig feestje te maken! 
 
In het bijzonder zoeken we ook iemand die affiniteit heeft met boekhouding en geschikt is voor de functie 
penningmeester. 
 
Aan het begin van volgend schooljaar zal een datum voor de algemene ledenvergadering bekend worden 
gemaakt. 
 
Wil je je aanmelden of meer informatie? 
Mail dan je gegevens naar wilmameins81@gmail.com 
 
Vriendelijke groet, 
De oudervereniging  
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Ontwerpen  
ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 4, thema 4 

 

Het laatste project van Trefwoord van dit schooljaar heeft als thema ‘Ontwerpen’.  

Het woord ‘ontwerpen’ duidt op creativiteit. En dat spreekt kinderen aan. Kinderen zijn creatief. Ze willen tekenen, 

knutselen, bouwen, vorm geven.  

U ook? Het zou heel goed kunnen, want het gebeurt dagelijks, thuis en op het werk. Steeds 

opnieuw worden er dingen ontworpen. Het hoort bij de mens: mensen kunnen dat. En meer 

nog… ieder mens wordt er een completer mens van door iets te ontwerpen of zelf te maken. 

Het geeft plezier. Je voelt je trots. 

Onze kinderen groeien op in een wereld die voortdurend verandert en ons steeds voor nieuwe 

uitdagingen stelt. Dan is het belangrijk om te ontwerpen en creatief te zijn. De balpen kennen 

we allemaal en het is een prachtige uitvinding. Bekijk hem nog maar eens goed. Maar wat 

moeten we nog met een balpen in de digitale wereld? Er zijn al touchscreen-pennen 

uitgevonden, maar hoe lang gebruiken we die? Dan is creatief denken nodig en een nieuw 

voorwerp. 

 

Alles verandert en dat vraagt nieuwe ontwerpen. Onze levensbeschouwing, inclusief ons geloof, zal veranderen. En 

dat moet ook. Vanaf het begin was er creativiteit en de mogelijkheid om iets nieuws te scheppen. Denk maar aan het 

eerste verhaal uit de bijbel: God ontwerpt zelf een nieuwe wereld die goed is. En Hij maakt een mens die iets van God 

heeft, die dus ook creatief en scheppend mag zijn. Zes dagen lang is God er druk mee en het mooie is dat het 

‘ontwerpen’ van God niet ophoudt na die zesde dag.  

De mens krijgt de taak om de aarde te bewerken en de vruchten ervan te plukken. En hij krijgt de 

verantwoordelijkheid om de aarde beheren en er goed voor te zorgen. De wereld verandert vanaf het begin en de 

mens heeft daarin een taak: uitdagingen oppakken en problemen oplossen.  

 

De kinderen horen dit scheppingsverhaal en gaan van daar uit zelf iets moois ontwerpen. Ze bedenken hoe de wereld 

mooi kan blijven en worden.  

De eerste week gaat over ontwerpen en ideeën bedenken: bv. huizen en dieren (OB) of een nieuwe taal (MB/BB).  

In de tweede week staan ze stil bij ‘vernieuwen’: wat moet er gebeuren nu onze wereld 

verandert, nu de ruimte, de kennis en de zorg verandert en ook hoe geloven verandert? 

 

We werken met dit thema van 2 t.m. 13 juli.  

Daarna is er – ook met Trefwoord - een slotweek om te checken hoe het jaar verliep: om 

te herinneren, om op te ruimen, om vakantieplannen te delen en om afscheid te nemen.  

Voor u alvast: Fijne vakantie en tot volgend jaar.  

 

 

Team Willibrordschool 


