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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
Witte Donderdag / Goede
vrijdag
Sporttoernooien
Koningsspelen 2017
Herinnering ‘naar binnen
brengen van de kinderen’
Thema Trefwoord, ouderinfo

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
13 april
14 april
17 april
18 /19 april
21 april
24 april
t/m
28 april
5 mei

Witte donderdag
Goede Vrijdag (kinderen
vrij)
2e Paasdag (kinderen
vrij)
Eindtoets groep: 8
Koningsspelen
Meivakantie
Bevrijdingsdag
(kinderen vrij)

Nieuws uit de M.R.
De MR zal begin mei weer bij elkaar
komen om te vergaderen.

Nieuws uit de Ouderraad
De kinderen hebben tijdens de
sponsorloop een bedrag van ruim
€3.100 bij elkaar gerend. Een
fantastisch resultaat dat we goed
kunnen gebruiken. Op dit moment zijn
we druk met de voorbereidingen van
onder andere Pasen, de
Koningsspelen, de avondvierdaagse en
het Midzomerfeest.
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Tenslotte kunnen we melden dat we
voldoende aanmeldingen binnen
hebben gekregen om als ouderraad
ook komend schooljaar weer op volle
sterkte de activiteiten te kunnen
organiseren. In de volgende
nieuwsbrief stellen we de nieuwe leden
aan u voor.

Nieuws uit de Kinderraad
We hebben afgelopen week vergaderd
met de nieuwe en de oude kinderraad.
De oude kinderraad heeft tijdens deze
vergadering de bestaande speerpunten
overdragen aan de nieuwe kinderraad.
De kinderraad bestaat vanaf nu uit:
Groep 8:
Anouk Meijer en Julian Woelders
Groep 7a:
Noek Elders en Lars v/d Griend
Groep 7b:
Lynn Beukeveld en Ben Kooij
Groep 6a:
Sem Donkers en Fabian Stroeve
Groep 6b:
Felien Meijer en Dion Koel
Groep 5a:
Kaylee Veltink en Sven van Veen
Groep 5b:
Liv Sibon en Brian Beldman

Welkom op school
Inlopers in de maand april zijn Gideon
Stroeve, Ywan Bouwmeester, Jesse
Smeeman. Wij verwelkomen Mats
Goffin, Isabel Hageman en Sterre
Bruinsma. Zij zijn of worden deze
maand 4 jaar en komen vanaf nu de
hele dag op school.
Welkom!
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Witte donderdag / Goede
vrijdag
Donderdag 13 april a.s. is het Witte
Donderdag. De kinderen gaan deze
dag op de normale tijden naar school.
Deze dag zal in het teken staan van de
gebeurtenissen rondom Pasen. De
kinderen zijn op Goede Vrijdag t/m
maandag 17 april vrij.

Sporttoernooien
Het Schoollijnbaltoernooi vindt plaats
op woensdag 12 april in de
Drostenhal.
Het schoolvoetbaltoernooi vindt dit
jaar plaats op woensdag 19 april op
sportpark de Pampert.
De leerlingen die met dit toernooi
meedoen, zullen hierover nog een
aparte brief ontvangen. U bent van
harte welkom om onze leerlingen van
groep 8 aan te komen moedigen!

Koningsspelen 2017
Vrijdag 21 april vinden weer de
jaarlijkse Koningsspelen plaats op de
verschillende scholen in Nederland.
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. U ontvangt meer
informatie over deze dag in een aparte
brief.

Herinnering ‘naar binnen
brengen van de kinderen’
We merken helaas dat de kinderen
weer steeds vaker door hun ouders
naar binnen gebracht worden. In
verband met het ontwikkelen van de
zelfstandigheid is het goed om
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kinderen, zeker vanaf groep 3,
zelfstandig naar binnen te laten gaan.

Thema Trefwoord, ouderinfo
De aankomende weken gaan we
werken aan het thema ‘Opstaan’.
Dat het lente wordt is nu goed te zien.
De bomen worden weer groen, en we
zien bloemen in de perken tot bloei
komen. De natuur staat op uit een
lange winterslaap. Het thema van
Trefwoord voor de komende weken is
Opstaan. Met dit thema zullen we ook
het paasfeest beleven.
In dit thema ontdekken kinderen
verschillende betekenissen van
opstaan. Het begint met ’s ochtends je
bed uitkomen en actief worden. Doen
wat nodig is. Een ander en jezelf
vooruit helpen. Opstaan kan ook
betekenen het opnemen voor mensen
die in de verdrukking komen.
Opstandig worden bij het zien van
onrecht. Kinderen zien een film die
speciaal voor Trefwoord is gemaakt. In
deze film verbergt de twaalfjarige Floor
een Irakees klasgenootje die uitgezet
dreigt te worden.
Tot de volgende nieuwsbrief!

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.
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