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Agenda 

3 t/m 7 september Oud papiercontainer 

13 september Studie(mid)dag team 

 
 
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!  
 
 
Nieuwsbrief  
Dit is de laatste nieuwsbrief via e-mail. Volgend schooljaar krijgt u de nieuwsbrief alleen via Social Schools. 
 
Studie(mid)dag 
Donderdag 13 september heeft het team een studie(mid)dag en zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. 
 

Vanuit de Oudervereniging 
Hoofdluiscontrole 
Elke eerste woensdag na iedere vakantie is er een hoofdluiscontrole.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen we wel wat hulp gebruiken, dus wie komt ons team versterken? 
Bij interesse graag een mailtje sturen naar: kroskamp@hotmail.com. 

Vanuit het Team 

Juffendag groep 1/2  
Het was een zomers feestje, met spelletjes, een buffetje en een springkussen. We bedanken alle moeders die 
geholpen hebben op deze mooie dag. We zijn flink verwend. 

Juffendag groep 5 
Groep 5 vierde afgelopen vrijdag hun juffendag in het zwembad Bad Noord.  
Het was een gezellige ochtend. De kinderen hebben gezwommen, zijn van de waterglijbaan geweest, hebben 
gespeeld in de speeltuin en er was natuurlijk iets lekkers voor tussendoor.  
Aan het einde werden juf Gerda en juf Renate verrast met een cadeautje van alle kinderen. Dank jullie wel 
allemaal! 
Bij deze willen we ook alle ouders bedanken die hebben meegeholpen om deze gezellige ochtend mogelijk te 
maken.  
Juf Gerda en juf Renate 

Groep 8  
De laatste week voor de zomervakantie is een speciale  geweest voor groep 8. Maandag hebben ze de musical 
‘Wie heeft de rol’ opgevoerd in het Ubbo Emmius. Eerst voor de kinderen van school en ‘s avonds voor de ouders 
en andere bekenden. 
Nadat ze een fantastische voorstelling hebben gegeven, zijn de kinderen, samen met hun ouders en leerkrachten 
naar school gelopen om deze avond met een BBQ af te sluiten. 
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Woensdag was er een kerkdienst die in het teken stond van afscheid. Ieder gaat met zijn/ haar eigen talent op 
weg. 
Donderdag hebben we de groep uitgezwaaid. Eerst snoep strooien in de groepen en uiteindelijk zijn ze fietsend 
door een haag kinderen gegaan. Uiteraard werden ze ook natgespoten, wat geen straf was met dit mooie weer. 
We wensen groep 8 heel veel succes en we hopen dat ze af en toe nog eens langskomen om te vertellen hoe het 
met ze gaat. 

Afscheid meester Frank van de Willibrordschool 
Al bijna dertig jaar neem ik op de Willibrordschool gewoonlijk afscheid van kinderen en ouders in de laatste 
werkweek van het schooljaar om na de vakantie met een nieuwe groep te starten.  
Dit jaar is het anders. Ik verlaat voorgoed mijn Willibrordschool.  
Op 4 juli jongstleden kreeg ik een geweldig afscheidsfeest aangeboden. Samen met Ria, onze kinderen en 
kleinkinderen, heb ik enorm genoten. Het overtrof onze stoutste verwachtingen. 
Het was een dag van reflectie en aandacht. Er waren geweldige optredens van de kinderen. Ik  ervoer de passie 
en compassie van de leerkrachten die wij altijd deelden. Ik ontmoette ouders waarmee ik altijd zo prettig 
samenwerkte.  
Onze directeur Peter stelde zich de hele dag dienstbaar op en speechte mooi tijdens het afscheidsdiner met het 
voltallige team.  
Heel, heel hartelijk dank allemaal hiervoor.  
Het ga jullie goed.  
 

 

Taal - lezen 
Op school hebben we met onze nieuwe schoolbibliotheek een grote stap gemaakt wat betreft onze 
boekencollectie en de continuïteit van aanvoer van nieuwe boeken voor de komende jaren. Dat alles in een 
fantastische ruimte! We willen onze kinderen hiermee motiveren en inspireren. Daarnaast zijn er ook in elke 
groep meerdere leesbevorderingsactiviteiten aangeboden. Onze laatste van dit schooljaar is voor iedereen; een 
leesbingo! Wij zijn benieuwd wie als eerste bingo haalt... u of uw kind?! Doet u ook mee?  
U vindt de leesbingo verderop in deze nieuwsbrief.  



 

Team Willibrordschool 


