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Nieuwsflits

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

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
Afwezigheid juf Mirjam
Sinterklaas 2016
Kerst 2016
Uitdelen van Kerstkaartjes

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
05 dec
22 dec
26 dec
t/m
6 jan
16 jan
t/m
27 jan
25 jan

Sinterklaasfeest
Kerstviering gr. 1 t/m 8
Kerstvakantie
Toetsweek
Studiedag team
(kinderen vrij)

Nieuws uit de M.R.
De MR was ook dit keer weer zichtbaar
aanwezig tijdens de tien-minutengesprekken. Er zijn weer mooie ideeën
en reacties vanuit ouders bij de MR
aangeleverd. Deze punten zullen
meegenomen worden naar de
eerstvolgende vergadering in het
nieuwe jaar. Tijdens deze vergadering
zal gekeken worden welke punten dit
jaar een plekje op de agenda zullen
krijgen. Bedankt voor uw input!

Nieuws uit de Ouderraad
In november hebben we meegeholpen
met de organisatie van het
Willibrordusfeest en zijn we best heel
erg druk met de voorbereidingen
voor het grote feest op 5 december a.s.!
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Maar we kijken in de Ouderraad
natuurlijk ook vooruit. De kerstviering,
de carnaval, de schoolreisjes en het
bedenken van het thema voor het
Midzomerfeest zijn punten die op de
agenda stonden van onze
vergaderingen in de maand november.
Het zijn leuke dingen waar
we ons graag mee bezig houden!

Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad heeft de (prachtige!)
eindresultaten van alle producten van
de actie Tekenfund uitgedeeld in de
verschillende groepen. De opbrengst
van de Tekenfundactie is maar
liefst: € 1667,38!!!! We zijn hier
ontzettend trots op en super blij mee!!!
We willen dit geld gaan besteden aan
de aankleding van het schoolplein.
Tijdens de volgende kinderraad gaan
we verschillende opties bekijken. We
zullen u hier via de nieuwsbrief van op
de hoogte houden. Namens alle
leerlingen van de school willen we u
bedanken voor uw bijdrage!!!

Welkom op school
Noud van Engen komt deze maand
inlopen bij ons op school.
Welkom!

Afwezigheid juf Mirjam
U heeft het misschien al wel gemerkt,
maar juf Mirjam (onderwijskundig
coördinator) is tijdelijk tot aan de
Kerstvakantie afwezigheid. Dit in
verband met een rugoperatie die ze
heeft moeten ondergaan. Ze is
inmiddels weer thuis, maar zal nog wel
een tijdje moeten herstellen van de
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ingreep. Juf Karin neemt gedurende
haar afwezigheid een aantal taken/
werkzaamheden van haar over.
We wensen juf Mirjam beterschap en
een voorspoedig herstel toe!

Sinterklaas 2016
Sint heeft ons het bericht gegeven dat
hij maandag 5 december a.s. van plan
is om onze school met een bezoek te
vereren. Dit jaar gaat dat hetzelfde als
vorig jaar. We gaan op de gewone
tijden naar binnen. Tussen kwart voor
9 en 9 uur (afhankelijk van de
aankomst van de Sint) zullen alle
kinderen buiten op het schoolplein een
mooie haag voor de Sint en zijn Pieten
maken. Wij vragen hierbij de ouders
die ervoor kiezen om te blijven kijken,
rekening te houden met de kinderen
zodat ze goed om zich heen kunnen
kijken. Na aankomst van de Sint en
zijn Pieten gaan de kinderen weer naar
binnen. De kinderen zullen deze dag
een speciaal Sinterklaasprogramma
volgen en allemaal een bezoekje aan de
Sint en zijn Pieten brengen.
Om 15.00 u zwaaien we de Sint en zijn
Pieten met de hele school weer uit.
De Sint en zijn Pieten maken dit jaar
van 14.30 u tot 15.00 u tijd vrij voor de
kinderen die nog niet bij ons op school
zitten en/of jongere broertjes en zusjes,
die misschien ook wel
graag bij de Sint en
zijn Pieten willen
komen. Dus ook voor
(aankomende) en/of
‘nieuwe’ ouders en
kinderen geldt: u bent
van harte welkom!
Wij wensen u alvast een fijne
Sinterklaas toe!

Kerst 2016
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De kerstviering vindt dit jaar plaats op
donderdag 22 december. Binnenkort
krijgt u via uw kind de juiste
informatie over het kerstfeest van dit
jaar. Omdat de kinderen aan het eind
van de middag/ begin van de avond
naar school gaan, zijn ze op donderdag
22 december a.s. ’s middags vrij. Op
vrijdag 23 december zijn de
schooltijden als normaal, dus van
08.30 uur tot 12.30 uur.

Uitdelen van Kerstkaartjes
Wellicht nog wat vroeg, maar wilt u er
ook dit jaar even weer aan denken dat
we geen kerstkaartjes uitdelen op
school. In de kerstvakantie gooien we
veel kerstkaartjes bij het oud papier
omdat de kinderen ‘vergeten’ ze mee te
nemen. Zonde van het geld dat u of uw
kind eraan besteedt. Bovendien zijn er
altijd kinderen die heel veel kaartjes
krijgen en kinderen die (bijna) geen
kaartjes krijgen. Voor hen is het een
grote teleurstelling. Hier niet aan
meedoen voorkomt teleurstellingen en
doen we met elkaar meer recht aan de
gedachte van Kerst!
Het team van de Willibrordusschool
wenst u alvast een fijne Kerst en
veel gezondheid toe in 2017!!!
Tot de volgende nieuwsbrief.

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

Redactie-adres
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