Jaargang 17 – Nummer 5 – mei 2017

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
Schoolfotograaf
Succesvolle sporttoernooien
Vormsel
Juf Simone
Peuterspeelzaal op school
Thema Trefwoord, ouderinfo

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
5 mei

Bevrijdingsdag
(kinderen vrij)
Vormsel

13 mei
15 mei
t/m
19 mei
24 mei

Schoolfotograaf
Studiedag team
(kinderen vrij)

25 mei
t/m
26 mei
29 mei
t/m
9 juni
4/5 juni
6 juni

Hemelvaartsvakantie
Toetsweken
Pinksteren
(kinderen vrij)
Studiedag team
(kinderen vrij)

Nieuws uit de M.R.
De MR heeft tijdens de vergadering
van dinsdag 2 mei gesproken over het
voorlopige vakantierooster 2017-2018,
de invulling van de klankbordgroep en
het continurooster. Daarnaast is de
MR op zoek naar een melkbus waarin
ouders hun ideeën, suggesties of
vragen kunnen doen. Heeft u thuis
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nog een mooie melkbus staan of kent
u iemand die ons hieraan kan helpen,
laat het ons dan even weten!

Nieuws uit de Ouderraad
De Koningsspelen waren ook dit jaar
weer een groot succes. We willen de
ouders die ons deze dag geholpen
hebben dan ook bedanken voor hun
inzet en hulp.
Daarnaast is de ouderraad druk met
de voorbereidingen van de avondvierdaagse en het midzomerfeest.

Nieuws uit de Kinderraad
We hebben de afgelopen kinderraad
gesproken over een mooie besteding
van de opbrengst van Tekenfund. De
volgende stap is nu het benaderen van
een aantal mensen, bedrijven en de
gemeente. Anouk, Felien, Sem en Dion
zullen de aankomende maand vanuit
de kinderraad deze taak op zich gaan
nemen.
Ook hebben we Suzan Donkers vanuit
de TSO laten aansluiten bij deze
vergadering en de kinderen mee laten
denken over de aanschaf van nieuwe
materialen die ingezet kunnen worden
tijdens de overblijf.

Welkom op school
Inlopers in de maand mei zijn Maria
Altena en Sara van Engen. Wij
verwelkomen Gideon Stroeve, Ywan
Bouwmeester en Jesse Smeeman. Zij
zijn of worden deze maand 4 jaar en
komen vanaf nu de hele dag op school.
Welkom!
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Nieuwsflits
Schoolfotograaf

Peuterspeelzaal op school

Zoals in een eerdere nieuwsbrief al
aangekondigd, hebben we dit jaar voor
een andere fotograaf gekozen (van
Wieren leukeschoolfotografie.nl). De
data die op de kalender staan komen
hierdoor te vervallen. De fotograaf zal
dit schooljaar in week: 20 (15 mei
t/m 19 mei) de hele week bij ons op
school aanwezig zijn om foto’s te
maken. In de bijlage is de
tijdsindeling gedurende de hele
week per groep terug te vinden.

Wat betreft de voorschoolse educatie
(het peuterwerk) werkt onze school
nauw samen met Kinderwereld. In een
speciaal ingericht lokaal op de locatie
de Iegeldop kan uw peuter deelnemen
aan het peuterprogramma. Uw peuter
doet hier samen met leeftijdsgenootjes
allerlei ervaringen en indrukken op die
de ontwikkeling stimuleren.

Succesvolle sporttoernooien
Ook dit jaar hebben zowel onze
lijnballers als voetballers weer een
prachtige prestatie weten neer te
zetten. De voetballers (jongens groep:
8) en lijnballers (meisjes groep: 8)
hebben allebei de 1e plek weten te
veroveren!!!
De lijnballers mogen op zaterdag 13
mei verder strijden in de volgende
ronde en de jongens op woensdag 24
mei.
Gefeliciteerd en zet ‘m op!!!

Vormsel
Het vormsel zal dit jaar plaatsvinden
op zaterdag 13 mei a.s. om 19.00 uur
in de katholieke kerk (H. Willibrordus)
van Coevorden. U bent van harte
uitgenodigd om bij deze dienst
aanwezig te zijn.

Juf Simone
Juf Simone (groep 6a) is op 24 maart
bevallen van een mooie, gezonde
dochter Manouk. Dinsdag 9 mei zal ze
samen met Manouk een bezoekje
brengen aan haar groep. We wensen
haar nog een fijn verlof toe.
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Door de samenwerking tussen
Kinderwereld en de Willibrordusschool
zal de aansluiting op en overgang naar
groep 1 bovendien gemakkelijker en
soepeler verlopen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u graag
meer weten, dan kunt u voor verdere
informatie contact opnemen met de
administratie van Kinderwereld via
0524-524445 of een berichtje sturen
naar info@kinderwereld.info.
Zie ook bijlage voor verdere
informatie over waar, wanneer en de
kosten.

Thema Trefwoord, ouderinfo
In de weken van 8 mei tot 24 mei
werken de kinderen in Trefwoord rond
het thema “Vrijheid”.
Tot de volgende nieuwsbrief!

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

Redactie-adres
Thorbeckestraat 1
7742 AJ Coevorden
tel: 0524 – 513531
www.willibrordusschool.nl
e-mail: info@onderwijsteamcoevorden.nl
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Nieuwsflits
Schoolfotograaf mei 2017

Maandag 15 mei
07.30 tot 08.45 uur
08.45 tot 12.00 uur
13.15 tot 14.15 uur
14.15 tot 15.15 uur

Opbouw
Fotograferen van de leerlingen met broertjes en zusjes
die op school zitten
Fotograferen van de leerlingen met broertjes en zusjes
die op school zitten
Groep 5a

Dinsdag 16 mei
08.30 tot 09.45 uur
09.45 tot 11.00 uur
11.00 tot 12.00 uur

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 4b

13.15 tot 14.15 uur
14.15 tot 15.15 uur

Groep 7a
Groep 7b

Woensdag 17 mei
08.30 tot 09.45
09.45 tot 10.45
10.45 tot 12.00
12.15 tot 14.15

uur
uur
uur
uur

14.15 tot 15.15 uur

Groep 1/2c
Groep 4a
Groep 8
Fotograferen van de leerlingen met hun broertjes en
zusjes die nog niet of niet meer op school zitten.
Het gaat om de leerlingen die een A t/m K als eerste
letter in hun achternaam hebben.
Fotograferen van de leerlingen met hun broertjes en
zusjes die nog niet of niet meer op school zitten.
Het gaat om de leerlingen die een L t/m Z als eerste
letter in hun achternaam hebben.

Donderdag 18 mei
08.30 tot 09.30 uur
09.30 tot 10.30 uur
10.30 tot 12.00 uur

Groep 5b
Groep 6b
Groep 6a

13.15 tot
14.15 tot

Groep 3a
Groep 3b

14.15 uur
15.15 uur

Tips voor ouders:
-wilt u alvast een indruk krijgen van de foto’s die straks van uw kind gemaakt worden kijk dan even
op www.leukeschoolfotografie.nl
- uw kinderen kunnen op twee verschillende dagen worden gefotografeerd op de maandag met hun
broertje of zusje en individueel op de dag dat de groep gefotografeerd wordt.
- wilt u uw kind niet te veel in het wit kleden omdat er gefotografeerd gaat worden met witte
achtergronden.
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- er worden foto’s onder schooltijd gemaakt van de leerlingen met hun broertjes en zusjes. Zitten deze
broertjes en zusjes nog niet of niet meer op school dan kunt u met uw kinderen woensdagmiddag
komen om een foto van hen te laten maken. Om 12.15 uur de kinderen met de beginletter in hun
achternaam van A t/m K en
14.15 uur tot 15.15 uur de kinderen met de beginletter in hun achternaam van L t/m Z.
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