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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
Wijziging CITO-toetsen
Berichtje vanuit de HandelsMISSie: Stichting 4Kidz
Vrijwilligers gezocht bibliotheek
op school
Toestemming publicatie
beeldmateriaal/gegevens

-

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
13 juni
t/m
17 juni
22 juni
7 juli
8 juli
15 juli

Wandelvierdaagse
Midzomerfeest 2016
Schoolreisje gr. 1-2
Schoolreisje gr. 3-8
Laatste schooldag

Nieuws uit de M.R.
In verband met het vertrek van één
van de ouders uit de Medezeggenschapsraad per 1 augustus 2016
zijn wij dringend opzoek naar een
opvolger/ster!!!!
De MR houdt zich in eerste instantie
bezig met zaken van de school. Het
gaat hierbij voornamelijk over de
invulling van diverse beleidsplannen,
de dagelijkse gang van zaken, de
opvang van kinderen, enz. Als lid van
de MR kunt u daarover meepraten en
meebeslissen. De MR vergadert circa 6
keer per jaar. Als u meer informatie
wilt hebben over het werk van de
Medezeggenschapsraad schiet dan één
van onze ouders uit de MR (Anja
Jacobs, Jeroen Bos, Richard Vos) of
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juf Karin eens aan. Wilt u zich
kandidaat stellen? Vul dan bijgevoegd
strookje (zie bijlage) in en lever die
vóór 1 juni weer in op school. We
hopen natuurlijk dat velen van u
zich zullen melden.

Nieuws uit de Ouderraad
Deze week lopen er meer dan 200
kinderen mee met de avond4daagse!
Nog even een algemene regel van ons,
maar ook van de wandelsportvereniging Tuindorp. Alleen de door
ons ingedeelde begeleiders lopen met
de groepen mee!! We zouden het zo
leuk voor de kinderen vinden, dat ze in
grote getale vanaf de zijlijn worden
aangemoedigd.
Aan het einde van het schooljaar
stoppen 2 ouders in ouderraad. Tevens
hebben zich 2 ouders gemeld om ons
te willen gaan helpen.
Aangezien ook wij als ouderraadsleden
soms niet helemaal met werk en privé
en schoolactiviteiten de planning rond
krijgen, zijn we bezig om voor volgend
schooljaar de werkgroepen aan te gaan
passen (bijvoorbeeld avond4daagse).
Op woensdag 22 juni is ons jaarlijkse
gezellige Midzomerfeest op het plein.
Er is weer een verloting en bij deze dan
ook onze vraag, of er ouders zijn die
prijsjes willen sponseren. Deze kunnen
aan de juffen/ meesters, of aan de OR
leden gegeven worden, b.v.d.
Tip: kom niet met een volle maag!

Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad is nu druk met het
voorbereiden van een geldinzamelingsactie voor het inrichten van het
schoolplein en de gangen in de school.
Deze actie gaat waarschijnlijk aan het
begin van het volgende schooljaar
plaatsvinden. We willen nog niet te
veel over deze actie verklappen, maar
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Nieuwsflits
we kunnen u al wel vast vertellen dat
de kinderraad met een zeer originele
actie gaat komen.

Vrijwilligers gezocht bibliotheek
op school!!!!!!!

Welkom op school

We zijn dringend op zoek naar een
vader, moeder, opa of oma die ons na
de zomervakantie op de woensdagen
van 11.15 u – 12.15 u wil komen
helpen in de bibliotheek op school.
Lijkt dit u leuk of kent u iemand? Geef
het ons door. Dit kan bij Mevr. M.
Guttink (medewerkster bieb) of M.
Brink (onderwijskundig coördinator).

Wij verwelkomen Quintin Tigelaar,
Stan Bossema en Thijmen Prummel.
Zij zijn deze maand 4 jaar geworden en
komen vanaf nu de hele dag bij ons op
school.
Welkom!

Toestemming publicatie
beeldmateriaal/gegevens
Wijziging CITO-toetsen
Met ingang van volgend schooljaar
wordt de CITO-toets ‘Woordenschat’
niet meer afgenomen. Deze toets zal
vervangen worden door de toets
‘Begrijpend Luisteren’. Om de
toetsdruk deze periode te verminderen,
hebben we besloten om de toets
‘Woordenschat’ al niet meer af te
nemen. Op het laatste rapport van dit
schooljaar zal daarom het vakje ‘CITOwoordenschat’ ook niet ingevuld zijn.

Berichtje vanuit de HandelsMISSie: Stichting 4Kidz
Vanaf deze week staat er namens de
HandelsMISSie een inzamelingsbus bij
de ingang van de school. De kinderen
kunnen hier emballagebonnen van
lege flessen in doneren. De opbrengst
zal naar Stichting 4Kidz gaan. Deze
stichting organiseert een zomerkamp
voor kinderen in de gemeente
Coevorden uit groep 3 t/m 8 van de
basisschool die door de thuissituatie
niet op vakantie kunnen.
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Op onze school laten wij ouders/
verzorgers en anderen middels o.a.
foto’s en filmpjes zien waar we mee
bezig zijn op school. Ook uw
zoon/dochter kan op deze foto’s/
filmpjes te zien zijn. We gaan
zorgvuldig om met deze beelden. En al
nemen we steeds zorgvuldigheid in
acht, toch vinden we het belangrijk om
hiervoor uw toestemming te vragen.
Wilt u daarom bijgaande brief goed
doorlezen en het antwoordstrookje
invullen en met uw kind mee terug
geven naar school?
Tot de volgende nieuwsbrief.

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