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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
Formatie volgend schooljaar
Vakantieregeling 2016-2017
Laatste schooldag 2015-2016
Eerste schooldag 2016-2017
Ouderverteldag/avond
Opbrengst meesters/juffendag
Bericht Logopedisch Spectrum

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
15 juli
29 aug
13 sept

Laatste schooldag
schooljaar 2015-2016
Eerste schooldag
schooljaar 2016-2017
Omgekeerde tienminuten gesprekken

Nieuws uit de M.R.
De afgelopen vergadering hebben we
de voordelen en nadelen (vanuit
ouders- als leerkrachtperspectief) van
een continurooster besproken.
Nu is het zo dat de Willibrordusschool
zich mede van andere scholen
onderscheidt, doordat de leerlingen
elke woensdag- en vrijdagmiddag om
12.30 uur vrij zijn. Veel ouders zien dit
als een groot voordeel, daarnaast is dit
destijds een weloverwogen beslissing
vanuit de school (mede door de input
van de ouders) geweest. Nu is er bij de
MR vanuit 5 ouders de vraag binnen
gekomen om eens te kijken naar een
continurooster. De MR is er mede voor
collectieve vragen. Momenteel is de MR
van mening dat een signaal vanuit 5
ouders te weinig is. Door dit te melden
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in de nieuwsbrief, kan het zo zijn dat
er meerdere reacties gaan komen.
Mocht dit zo zijn, dan is de MR bereid
om dit verder uit te werken door
bijvoorbeeld een informatieavond en
een enquête onder ouders te
verspreiden.
Na de zomervakantie wordt de lijn (die
vorig jaar aan het begin van het
schooljaar tijdelijk als proef is
aangebracht) permanent op het
schoolplein aangebracht. Het is de
bedoeling dat ouders/verzorgers
achter deze lijn wachten bij het
halen/brengen van hun kind. Op deze
manier is er meer overzicht voor de
kinderen.
De schoolgids en het vakantierooster
2016/2017 zijn in de MR besproken.
Binnenkort zullen deze digitaal
beschikbaar zijn op de website. De
planning van het vakantierooster is
volgens de officiële planning van het
ministerie van de regio Noord
opgesteld.
Anja Jacobs zal de MR aan het eind
van dit schooljaar helaas gaan
verlaten. Via deze weg willen we Anja
bedanken voor haar inzet en inbreng
binnen de MR de afgelopen jaren.
Wij verwelkomen Marlies van DijkBouwman en Richard Streuer als
nieuwe leden. Daarnaast zal ook juf
Linda Bruins-Pals een plekje in de MR
innemen namens de
personeelsgeleding. Welkom!

Nieuws uit de Ouderraad
We willen de Ouderraad bedanken
voor wat ze dit jaar allemaal weer
hebben weten te regelen. Zo was ook
het Midzomerfeest weer een groot
succes. De opbrengst van het
Midzomerfeest was maar liefst €850,Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
willibrordus@onderwijsteamcoevorden.nl
www.willibrordusschool.nl

Jaargang 16 – Nummer 7 – juli 2016

Nieuwsflits
En zoals in de nieuwsbrief van juni
stond vermeld, nemen we aan het
einde van dit schooljaar afscheid van 2
OR-leden. We willen Brenda Fühler en
Ageeth Nijmeijers bedanken voor hun
inzet de afgelopen jaren en we heten
Mariska Keen en Maaike Geerdink van
harte welkom binnen de Ouderraad.

Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad heeft donderdag 14 juli
voor het laatst vergaderd. We zullen
het nieuwe schooljaar met dezelfde
kinderraad als waar we halverwege dit
schooljaar mee gestart zijn van start
gaan.

Welkom op school
Inlopers in de maand juli zijn Robin
Rowlands, Jaylee Regtop, Wesley
Rolleman en Isa Scholten.
Welkom!

Paasvakantie:
14-04-2017 t/m 17-04-2017
Meivakantie:
24-04-2017 t/m 28-04-2017
Hemelvaartsvakantie:
25-05-2017 t/m 26-05-2017
Pinksteren:
05-06-2017
Zomervakantie:
24-07-2017 t/m 01-09-2017
Vrije dagen:
Studiedag: 24-10-2016
Ganzenmarkt: 14-11-2016
Studiedag: 15-11-2016
Studiedag: 25-01-2017
Studiedag: 23-03-2017
Bevrijdingsdag: 05-05-2017
Studiedag: 24-05-2017
Studiedag: 06-06-2017
Wij verzoeken u dringend bij het
plannen van uw vakantie(s) en
weekendjes weg in het volgend
schooljaar rekening te houden met
deze vakantieregeling.

Laatste schooldag 2015-2016
Formatie schooljaar 2016-2017
De formatie voor het volgend
schooljaar is rond. Afgelopen week
heeft u via uw kind een brief
ontvangen met daarin de nieuwe
groepsindeling.

Vrijdag 15 juli begint om 12.30 uur
de zomervakantie. De kinderen moeten
dan al hun spulletjes uit hun kastjes
en laatjes meenemen naar huis i.v.m.
de schoonmaak. Wij zijn nog tot 13.30
uur aanwezig voor spulletjes die nog
vergeten zijn.

Vakantieregeling schooljaar
2016-2017
Hierbij de vakantieregeling en vrije
dagen voor het schooljaar 2016-2017:
Herfstvakantie:
17-10-2016 t/m 21-10-2016
Kerstvakantie:
26-12-2016 t/m 06-01-2017
Voorjaarsvakantie:
20-02-2017 t/m 24-02-2017
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Eerste schooldag 2016-2017
Maandag 29 augustus a.s., de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar,
verwachten we de kinderen om half 9
op school. Ook u nodigen wij uit om
het nieuwe schooljaar (2016-2017) in
te luiden onder het genot van een
kopje koffie of thee.
Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
willibrordus@onderwijsteamcoevorden.nl
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Ouderverteldag/avond
Tijdens de oudervertelavond vertelt u
aan de leerkracht het een en ander
over uw kind. Een richtinggevend
hulpmiddel hierbij is een vragenlijst.
Die ontvangt u aan het begin van het
schooljaar via uw kind. De vragenlijst
is een hulpmiddel om met de
leerkracht in gesprek te komen over de
ontwikkeling en de schoolervaringen
van uw kind.
Schrijf alvast in uw agenda: de
ouderverteldag/avond is op dinsdag
13 september a.s. De uitnodiging
volgt aan het begin van het nieuwe
schooljaar.

Peuterspeelzaal op school
Het Onderwijs Team Coevorden
beschikt over veel expertise en staat
voor krachtig en boeiend onderwijs!
Wat betreft de voorschoolse educatie,
het peuterwerk, werkt de
Willibrordusschool nauw samen met
Kinderwereld. In een sfeervol en
uitdagend ingericht lokaal kan uw
peuter deelnemen aan een
peuterprogramma. Uw peuter doet hier
samen met leeftijdsgenootjes allerlei
ervaringen en indrukken op, die de
ontwikkeling stimuleren. Door de
samenwerking tussen Kinderwereld en
de Willibrordusschool zal de
aansluiting op en overgang naar groep
1 bovendien gemakkelijker en soepeler
verlopen.
U kunt uw kind inschrijven door
middel van een inschrijfformulier.
Dit inschrijffomulier is bij de
administratie van Kinderwereld en
daarnaast ook bij de directie van
onze school af te halen.
Inschrijvingen worden op volgorde van
binnenkomst behandeld. Uw kind
wordt geplaatst als het 2 jaar en 6
maanden is.
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Een bericht vanuit het
logopedisch spectrum
De logopedisten van Logopedisch
Spectrum Nederland zijn gedurende de
hele zomervakantie aanwezig. Dit
betekent dat kinderen nog voor of in
de zomervakantie kunnen worden
aangemeld. Kinderen bij wie het leren
van de letters of de algehele leesontwikkeling niet vlekkeloos verloopt,
lopen een vergroot risico om
gedurende de hele zomervakantie veel
van het geleerde weer kwijt te raken.
Logopedie kan hierin een uitkomst
bieden!
Voor de kinderen die naar groep 3
gaan is er een voorschot-training. De
kinderen die naar groep 4 gaan,
kunnen gerichte ondersteuning krijgen
bij het ontwikkelen van het lezen.
Wanneer er sprake is van problemen
met het leren lezen ligt hier veelal een
logopedisch probleem aan ten
grondslag. De logopedist doet
onderzoek om dit in kaart te brengen.
Wanneer er sprake is van een
logopedisch probleem wordt de
behandeling standaard 100% vergoed
door uw zorgverzekeraar.
Aanmelden? U kunt telefonisch
contact opnemen om een afspraak in
te plannen (06-48593761).
Wij wensen u alvast een fijne vakantie
toe en tot de volgende nieuwsbrief.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.
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Thorbeckestraat 1
7742 AJ Coevorden
tel: 0524 – 513531
www.willibrordusschool.nl
e-mail: info@onderwijsteamcoevorden.nl
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