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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
Nationale voorleesdag
Carnaval
Berichtje vanuit de TSO
Vrijwilligers (flexibel) gezocht
bibliotheek op school
Berichtje vanuit het kinderkoor
Honden op het schoolplein
Berichtje vanuit Kinderwereld

We wensen u wederom veel leesplezier.

de activiteiten gedurende het afgelopen
jaar. We hopen ook in het nieuwe jaar
weer op zoveel hulp te mogen rekenen!

Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad heeft al een paar
prachtige ideeën uitgewerkt voor het
schoolplein. Tijdens de volgende
vergadering gaan we samen een
kostenplaatje maken en kijken welke
mogelijkheden er zijn.

Welkom op school
Noud van Engen wordt deze maand
4 jaar en komt nu voor vast bij ons op
school.
Welkom!

Nieuwsflits-Agenda
16 jan
t/m
27 jan
25 jan
3 feb
9 feb
10 feb
16 feb
17 feb
20 feb
t/m
24 feb

Toetsweek
Studiedag team
(kinderen vrij)
Nationale voorleesdag
Excursie groep 5
Excursie groep 6
1e rapport
Carnaval
Voorjaarsvakantie

Nieuws uit de M.R.
De MR wenst alle kinderen, ouders/
verzorgers en het team van de
Willibrordus een gezond en gelukkig
2017! De MR zal 24 januari weer bij
elkaar komen.

Nieuws uit de Ouderraad
De Ouderraad wenst iedereen via deze
weg een heel gelukkig en gezond 2017!
Daarnaast willen we graag nog even
alle ouders bedanken voor alle hulp bij
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Nationale voorleesdag
Vrijdag 3 februari (i.p.v. woensdag 1
februari) vindt bij ons op school de
Nationale Voorleesdag plaats. Het
thema van dit jaar is tovenarij/magie.
We zullen deze dag met de hele school
openen op het schoolplein. Vervolgens
zal er in elke groep door een andere
meester of juf voorgelezen worden. De
kleuters en groep 3 krijgen in deze
week ook nog een extra bezoekje
vanuit de bibliotheek in de klas.

Carnaval
Vrijdag 17 februari vieren we Carnaval
op school. Dit jaar zal er ook weer een
sportieve carnavals-sponsorloop in de
Drostenhal plaats vinden. U ontvangt
binnenkort een aparte brief met meer
informatie rondom de sponsorloop.
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Berichtje vanuit de TSO
We zijn ook dit jaar weer op zoek naar
nieuwe overblijfouders. Lijkt het u
leuk om onze nieuwe overblijfouder te
worden of wilt u eerst graag meer
informatie, dan kunt u hiervoor
terecht bij mevr. Suzan Donkers
(coördinator TSO). U kunt haar elke
maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend bij de inschrijfbalie
vinden.
Wilt u er nog even aan denken dat u
uw kind geen koekjes en snoepjes
meegeeft tijdens de overblijf?
Daarnaast krijgen we regelmatig van
de overblijfouders teruggekoppeld dat
leerlingen zich niet altijd weten te
gedragen ten opzichte van de
overblijfouders. We gaan dit de
aankomende tijd goed in de gaten
houden.

Vrijwilligers (flexibel) gezocht
bibliotheek op school!
We zijn dringend op zoek naar een
vader, moeder, opa of oma die ons wil
komen helpen in de schoolbibliotheek.
We zijn op zoek naar een vrijwilliger
die flexibel inzetbaar is op het moment
van ziekte of afwezigheid van onze
vaste krachten. Lijkt dit u leuk of kent
u iemand die ons wil komen
ondersteunen? Geeft het ons door. Dit
kan bij Mevr. Miranda Guttink
(coördinator schoolbibliotheek).

Berichtje vanuit het kinderkoor
Wie helpt ons de
sterren van de
hemel te zingen?
Er zijn nog een
aantal plekken
die opgevuld
kunnen worden.
Het is zo fijn om samen te zingen in
een groot kinderkoor! We oefenen op
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vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30
uur. Kom er gezellig bij en zing met
ons mee!

Honden op het schoolplein
Wilt u er nog even weer aan denken
dat als u met uw hond naar school
komt, u dan met uw hond buiten het
hek blijft wachten? Alvast bedankt
voor uw begrip!

Berichtje vanuit kinderwereld
Nieuw in 2017! Peuterspeelzaal voor
iedereen. Vanaf 1 januari stelt de
gemeente Coevorden een subsidie voor
peuterspeelzaal beschikbaar voor
ouders zonder recht op Kinderopvangtoeslag of VVE indicatie. Dus ook voor
kinderen van ouders die niet allebei
werken. Dit kan al vanaf € 7,18 per
maand!
Kinderwereld heeft op de volgende
locaties plekken beschikbaar voor
kinderen die gebruik kunnen maken
van deze subsidie: iegelop,
ZieZo/Brede School Som, OBS
Buitenvree, CBS Dr Picardt, RKBS
Willibrordus en OBS Parkschool.
Er zijn in totaal slechts 50 plekken
beschikbaar, dus heeft u
belangstelling neem dan snel contact
op met Kinderwereld. Mail naar: of bel
0524-524445.

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