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In dit nummer
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
Week van het geld
Rapport
Nationale Rekendag 2016
Witte donderdag/Goede vrijdag
Thema Trefwoord, ouderinfo

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
29 feb
t/m
4 mrt
14 mrt
t/m
18 mrt
18 mrt
23 mrt
24 mrt
25 mrt
28 mrt
29 mrt

Voorjaarsvakantie

Willibrordusschool

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

Nieuwsflits

Week van het geld
1e rapport
Nationale Rekendag
Witte donderdag
Goede vrijdag
2e paasdag
Studiedag team
(kinderen vrij)

ouders geïnformeerd over de
mogelijkheden en waarom jongeren/
kinderen doen wat ze doen.
Interessante documenten over deze
avond en dit onderwerp zijn terug te
vinden op de website onder het mapje
nieuws (ouderraad).
Ook is er laatst vanuit de ouderraad
een mail rondgegaan over hulp bij de
avond 4 daagse. Heeft u tijd en zin om
de ouderraad bij dit jaarlijkse
evenement te ondersteunen, dan kunt
u zich hier nog steeds voor opgeven bij
uw ouderraad.

Nieuws uit de Kinderraad
Donderdag 28 januari is de nieuwe
kinderraad voor het eerst bij elkaar
geweest. We hebben de invulling van
de vergaderingen en de taken van de
kinderraad doorgenomen:
De kinderraad komt vooral met
praktische plannen en voorstellen. We
kijken altijd of het praktisch
uitvoerbaar is. Mochten er problemen
op school zijn, dan kan de kinderraad
ingeschakeld worden om oplossingen
aan te dragen.

Nieuws uit de M.R.
De MR is druk bezig met het schrijven
van het jaarverslag. Binnenkort zal
deze ook op de website onder het
mapje MR terug te vinden zijn. Tevens
zijn we bezig met het inventariseren
van de ideeën en opmerkingen vanuit
de ideeënbus.

Nieuws uit de Ouderraad
De algemene ouderavond was ook dit
jaar weer een groot succes. Ivo
Wouters, mediawijsheid-specialist voor
primair en voortgezet onderwijs, heeft
ouders tijdens deze interactieve avond
kennis laten maken met de
internetwereld van de jeugd en heeft
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Leerlingen hebben goede ideeën en
meningen over hoe hun plezier voor
school en leren kan toenemen. We
willen leerlingen meer betrekken bij
het onderwijs. Het is belangrijk dat er
naar hun ideeën geluisterd wordt. De
kinderraad is een goede manier voor
leerlingen om hun ideeën en meningen
uit te dragen en voor de school om er
iets mee te doen.
Alle leerlingen bij ons op school krijgen
de mogelijkheid om ideeën voor te
leggen door onze ideeënbus die in
school staat. Deze bus wordt door de
leden van de kinderraad actief ingezet
voorafgaand aan een kinderraadsvergadering. De leerlingen in de
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kinderraad hebben ook een taak als
notulist of voorzitter op zich genomen.
Daarnaast willen we bij ons op school
meer aandacht besteden aan actief
burgerschap en sociale integratie.
Door het oprichten van een kinderraad
kunnen leerlingen op een
democratische wijze actief participeren
en meedenken over schoolse zaken.
Leerlingen krijgen daardoor de
gelegenheid om op te groeien tot
zelfverantwoordelijke burgers.

spelenderwijs wat je allemaal met
rekenen kunt doen.
Het doel? Kinderen onderzoekend te
laten rekenen, want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk:
het maakt rekenen leuk!
Dit jaar vindt de Grote Rekendag
plaats op woensdag 23 maart en gaat
ook onze school voor de tweede keer
meedoen.

De volgende kinderraadsvergadering is
gepland op maandag 22 februari.

Week van het geld

Willibrordusschool

De week van 14 t/m 18 maart is de
week van het geld. We hebben via een
ouder van school mooie lespakketten
gekregen die we tijdens deze week
zullen gaan
inzetten.

Rapport

Vrijdag 18 maart krijgen de kinderen
het eerste rapport van dit jaar mee
naar huis. U kunt zich ook dit jaar
weer opgeven voor de 10 minuten
gesprekken die op woensdag 13 april
plaats zullen vinden.

Nationale Rekendag 2016
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag
georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die
helemaal in het teken staat van
rekenen. En dan niet gewoon in de
klas, maar vooral ook daarbuiten.
Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek.
Een meetkundigeselfie maken, met alle
kinderen een grafiek vormen op het
schoolplein of je eigen knikkerbaan
ontwerpen. De kinderen ontdekken
tijdens de Grote Rekendag
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Witte donderdag / Goede vrijdag
Donderdag 24 maart 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 28 maart vrij.

Thema Trefwoord
Het centrale thema in de eerste drie
weken van februari is ‘van kwaad tot
erger'. In de Bijbelverhalen ontdekken
we dat Jezus het kwaad niet negeert,
maar er verrassend mee omgaat.
Tot de volgende nieuwsbrief.

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