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S t. W i l l i b r o r d u s s c h o o l

Nieuwsflits
Nieuwsflits-Overzicht
In deze Nieuwsflits o.a. aandacht voor
de volgende onderwerpen:
-

Nieuwsflits-Agenda
Nieuws uit de M.R.
Nieuws uit de Ouderraad
Nieuws uit de Kinderraad
Welkom op school
Mailadres school
Schoolfotograaf
Schoolvoetbaltoernooi
Schoollijnbaltoernooi
Koningsspelen
Eerste Heilige Communie
Toetsweek
Beleef natuurlijk

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
13 april
13 april
en
14 april
18 april
19 april
t/m
21 april
22 april
24 april
27 april
28 april
en
29 april
2 mei
t/m
6 mei

10-minutengesprekken
Schoolfotograaf
Vanaf deze week
inschrijven voor de
wandelvierdaagse
CITO Eindtoets gr. 8
Koningsspelen
Eerste Heilige Communie
Koningsdag (kinderen
vrij)
Studie 2-daagse team
(kinderen vrij)
Meivakantie

Nieuws uit de M.R.
De MR is tijdens de vergadering van
woensdag 30 maart door de directie
geïnformeerd over een structurele
samenwerking tussen de St.
Theresiaschool uit Steenwijksmoer en
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het Onderwijsteam Coevorden. De
medewerkers van de drie scholen
vormen vanaf 1 augustus 2016 samen
één onderwijsteam. De St.
Theresiaschool wordt per 1 augustus
a.s. aan het reeds functionerende
onderwijsteam Coevorden toegevoegd.
Het onderwijsteam, hiervoor genoemd,
staat onder leiding van één directeur,
zijnde de heer Herman Benes. Hij is
vanaf 1 augustus 2016
eindverantwoordelijk directeur voor
alle drie de scholen, het totale (nieuwe)
onderwijsteam. De heer Benes wordt
terzijde gestaan door een op iedere
school aanwezige (onderwijskundig)
coördinator. Samen met de directeur,
vormen de (onderwijskundig)
coördinatoren het centraal
managementteam (CMT) voor de drie
scholen. De komende periode wordt in
overleg met de MR van de St.
Theresiaschool
een profielschets
opgesteld voor de
(onderwijskundig)
coördinator die
door het College
van Bestuur wordt
benoemd aan deze school.
Aansluitend heeft de MR tijdens deze
vergadering gesproken over het werven
van nieuwe ouders voor de
vrijgekomen zetel binnen de GMR. U
heeft hier vorige week een brief over
ontvangen. Helaas hebben we nog
geen aanmeldingen ontvangen.
Daarnaast heeft de MR de ingebrachte
ideeën vanuit de ideeënbus bekeken
en besproken. Het onderwerp
‘continurooster’ kwam een aantal keer
terug binnen de aangedragen ideeën.
De MR gaat zich hier de aankomende
tijd over buigen en proberen de
voordelen en nadelen van een
continurooster op een rijtje te zetten.
De uitkomsten hiervan zullen
vervolgens meegenomen worden naar
de vergadering van dinsdag 21 juni.
Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
willibrordus@onderwijsteamcoevorden.nl
www.willibrordusschool.nl
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Nieuwsflits
Nieuws uit de Ouderraad

Welkom op school

In de week van 18 april kunt u uw
kind(eren) weer aanmelden voor de
avondvierdaagse. Uw kind(eren)
kunnen bij de leden van de ouderraad
worden aangemeld. De ouderraad zal
in de week van 18 april elke
ochtend voor schooltijd (vanaf 8.15
uur) en elke middag na schooltijd op
het plein aanwezig zijn. Vergeet uw
kind(eren) niet aan te melden voor dit
leuke evenement. Het zou jammer zijn
als uw kind graag mee wil doen, maar
hiervoor niet tijdig is aangemeld.

Wij verwelkomen Marlinde Pot, Sven
Bouwmeester, Dide van Dijk, Siem
Schepers en Déon Faas. Zij zijn of
worden deze maand 4 jaar en komen
vanaf nu de hele dag bij ons op school.

Daarnaast is de ouderraad deze week
druk met de voorbereidingen van de
pannenkoekendag in groep 8. Deze zal
op 7 april plaatsvinden. De kinderen
van groep 8 gaan ook dit jaar weer
pannenkoeken bakken voor de
ouderen. Dit
jaar worden de
pannenkoeken
naar zowel het
Aleida Kramer
als naar het
St. Franciscus
gebracht.

Mailadres school

Nieuws uit de Kinderraad

De schoolfotograaf zal dit jaar op
woensdag 13 april en donderdag 14
april op school aanwezig zijn om foto’s
te maken. Er worden dit jaar weer
groeps- en individuele foto’s gemaakt.
Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 31 maart is de kinderraad
weer bij elkaar gekomen. We hebben
tijdens deze vergadering de ideeën die
via de ideeënbus binnengekomen
waren over de aankleding van de
gangen en de inrichting van het
schoolplein besproken. Er zaten een
aantal mooie ideeën in de ideeënbus.
De kinderraad gaat zich nu verder
verdiepen in deze ingebrachte punten.
Daarnaast krijgen alle leerlingen de
opdracht mee om eens na te gaan
denken over een manier waarop we
geld kunnen gaan inzamelen, zodat de
ingebrachte ideeën ook werkelijkheid
kunnen worden. De kinderraad zal dit
tijdens de volgende vergadering verder
gaan uitwerken.
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Welkom!

Let op!!!!! Let op!!!!! Let op!!!!!
Het oude mailadres van school
info@willibrordusschool.nl zal
binnenkort komen te vervallen.
We zijn vanaf nu
via onderstaand
mailadres te
bereiken:
willibrordus@onderwijsteamcoevorden.nl.

Schoolfotograaf

Woensdag 13 april:
- Gezinsfoto’s van de gezinnen
waarvan alle kinderen hier op
school zitten.
- De kleutergroepen (groepsfoto’s
en individuele foto’s)
- 12.30 u gezinsfoto’s van de
gezinnen waarvan niet alle
kinderen hier op school zitten.
Donderdag 14 april:
- Groep 3 t/m 8 (groepsfoto’s en
individuele foto’s)
- Totaalfoto van alle leerlingen.
Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
willibrordus@onderwijsteamcoevorden.nl
www.willibrordusschool.nl
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Nieuwsflits
Schoolvoetbaltoernooi

Beleefnatuurlijk

Het schoolvoetbaltoernooi vindt dit
jaar plaats op woensdagmiddag 13
april op sportpark De Pampert.
De leerlingen die met dit toernooi
meedoen, hebben hierover een aparte
brief ontvangen. U bent van harte
uitgenodigd om onze leerlingen te
komen aanmoedigen.

Onderstaand bericht kregen we binnen
om met u te delen. Onderstaand is
buiten elke verantwoording van de
Willibrordusschool.

Schoollijnbaltoernooi
Het schoollijnbaltoernooi vindt dit jaar
plaats op vrijdagmiddag 15 april in
de Drostenhal. De leerlingen die met
dit toernooi meedoen, hebben hierover
een aparte brief ontvangen. U bent ook
hier van harte uitgenodigd om onze
leerlingen te komen aanmoedigen.

Koningsspelen 2015
Vrijdag 22 april vinden weer de
jaarlijkse koningsspelen op de
verschillende scholen in Nederland
plaats. Ook wij doen weer mee aan
deze activiteiten. De dag zal in het
teken staan van een gezellig ontbijt,
spelletjes en gezelligheid. De kinderen
gaan deze dag op de normale tijden
naar school (dus tot 12.30 uur). U
ontvangt meer informatie over deze
dag in een aparte brief.

Eerste Heilige Communie

Beleef jouw vrije dag in de natuur!
(terwijl de meesters en juffen studeren)
Kinderen op de basisschool in
Coevorden, Dalen of Schoonebeek?
Regelmatig een studiedag van de
leraren? Uw kinderen willen een
uitdagende dag Beleven?
BELEEFDAGEN voor de kinderen:
struinen over de heide, met je laarzen
door het water, eten maken boven het
vuur, bomen zagen en je eigen
schuilhut bouwen. Een hele dag
verzorgd tijdens tijdens de reguliere
schooltijd.
- Uitdagend programma, voor iedere
leeftijd passend
- Tussendoor een paar kleine
versnaperingen en drinken
Zelf meenemen:
- Laarzen
- Oude kleren
- Goede lunch voor tussen de middag
Er zijn wel kosten aan verbonden,
namelijk € 20.- per kind
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Inge Effing of bel: 06-309
726 52
Tot de volgende nieuwsbrief.

De Eerste Heilige Communie zal dit
jaar plaatsvinden op zondag 24 april
a.s. om 11.00 uur in de katholieke
kerk (H. Willibrordus) van Coevorden.
U bent van harte uitgenodigd om bij
deze dienst aanwezig te zijn.

Colofon:

Toetsweek

Thorbeckestraat 1
7742 AJ Coevorden
tel: 0524 – 513531
www.willibrordusschool.nl
e-mail: info@onderwijsteamcoevorden.nl

De toetsweek zal in verband met de
avondvierdaagse verplaatst worden
naar week 21 + 22.
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Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.

Redactie-adres

Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
willibrordus@onderwijsteamcoevorden.nl
www.willibrordusschool.nl

