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Studiedag team
(kinderen vrij)

Nieuws uit de M.R.
Het jaarverslag van de MR is afgerond
en deze is op de website onder het
mapje MR terug te vinden.
Dinsdag 15 maart vindt de
jaarvergadering van de GMR plaats.
Een afvaardiging van onze MR zal
hierbij aanwezig zijn. Het thema van
deze avond is ‘verbinding’.
Tevens zijn er al een aantal ideeën en
opmerkingen in de ideeënbus gedaan.
Deze punten zullen worden
meegenomen naar de eerstvolgende
vergadering op dinsdag 19 april.
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Nieuws uit de Ouderraad
De ouderraad komt elke maand bijeen
om de activiteiten die reeds geweest
zijn en de activiteiten die nog komen,
te bespreken. We hebben de algemene
ouderavond geëvalueerd en we waren
het er met ons allen over eens, dat dit
een zeer geslaagde, informatieve avond
was. Die voor herhaling vatbaar is.
Zoals reeds vermeld, is er een
verandering betreft groep 8, dit jaar
hebben we 2 groepen en dit vraagt om
onze creativiteit, maar zeker ook een
andere opstelling qua activiteiten die
bij deze groep hoort.
Verder zijn we druk met Pasen (de
paasviering), Pannenkoekendag, de
Koningsdag en de schoolfotograaf.

Nieuws uit de Kinderraad
Maandag 22 februari is de kinderraad
voor de tweede keer bij elkaar
gekomen. De ideeën vanuit de
ideeënbus stonden centraal tijdens
deze vergadering. De kinderraad heeft
alle opmerkingen en ideeën vanuit de
ideeënbus besproken. Vervolgens heeft
de kinderraad gekeken welke ideeën
realistisch en goed uit te voeren zijn en
met welke 2 ideeën we dit schooljaar
aan de slag willen gaan.
De kinderraad heeft gekozen voor de
volgende onderwerpen:
Het leuker maken van het schoolplein
en de aankleding van de gangen in
school.
De leerlingen hebben tot donderdag 24
maart de tijd om hun ideeën hierover
in de ideeënbus te doen. De
kinderraad neemt deze ideeën
vervolgens mee naar de vergadering
van donderdag 31 maart.
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Welkom op school
Inlopers in maart zijn Marlinde Pot,
Sven Bouwmeester, Dide van Dijk,
Siem Schepers en Déon Faas. Ook
verwelkomen we Albertus Hendriks in
groep 6 B.

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
dinsdag 29 maart vrij.

Bergje Tegen Kanker

Creatieve ochtend groep 5/6
De creatieve ochtend van groep 5/6 zal
worden verplaatst naar woensdag 11
mei. De ouders van deze groepen
zullen middels een aparte brief
aanvullende informatie over deze
ochtend ontvangen.

Schoolfotograaf

Willibrordusschool

De schoolfotograaf zal dit jaar op
woensdag 13 april en donderdag 14
april op school aanwezig zijn om foto’s
te maken. Er worden dit jaar weer
groeps- en individuele foto’s gemaakt.
U ontvangt nog nadere informatie over
de dagen en tijden waarop de groep van uw
kind(eren)
aan de
beurt zal (zullen) zijn.

Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi vindt dit
jaar plaats op woensdagmiddag 13
april op sportpark De Pampert.
De leerlingen die met dit toernooi
meedoen, zullen hierover nog een
aparte brief ontvangen.

Rapporten
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.

Witte donderdag / Goede vrijdag
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We kennen allemaal de stichting ‘Alp
d’Huzes’ en stichting ‘Mont Ventoux’
waarbij volwassenen de mogelijkheid
hebben om hun bijdrage te leveren
aan de strijd tegen kanker. Helaas is
dit geen optie voor schoolgaande
kinderen. Dit jaar krijgen in ieder
geval onze leerlingen vanuit groep 7 en
8 de mogelijkheid om mee te lopen met
een wandeltocht die georganiseerd
wordt door de stichting ‘Bergje Tegen
Kanker’. (Nadere info volgt). Deze
stichting is een initiatief van twee oudleerlingen die van zeer dichtbij de
impact van de ziekte kanker hebben
ervaren.
De stichting ‘Bergje Tegen Kanker’
organiseert op vrijdag 27 mei 2016
de tocht Bergje tegen kanker met de
start aan de Holterberg. Deze dag zal
in het teken staan van omgaan met
verdriet, maar uiteraard ook het
plezier om iets voor een ander te
kunnen doen of te betekenen. Op
dinsdagmorgen 8 maart heeft de kickoff van dit project plaats gevonden bij
ons op school. Op de website
www.bergjetegenkanker.nl vindt u alle
informatie over het evenement.
Tot de volgende nieuwsbrief.

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