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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
Oproep: kosteloos materiaal
Willibrordusfeest
Nationaal Schoolontbijt 2016
Gezonde schoolweek
Tien-minutengesprekken
Voorstellingen Kunstmenu

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
07 nov
8 nov
10 nov
11 nov
11 nov
14 nov
15 nov
17 nov

Start gezonde
schoolweek
Fietsenkeuring
Willibrordusfeest
Schoolontbijt
Einde actie Tekenfund
Ganzenmarkt (kinderen
vrij)
Studiedag team
(kinderen vrij)
10-minutengesprekken

Nieuws uit de M.R.
De MR heeft zich de afgelopen tijd
samen met de leerkrachten gericht op
de voorbereidingen rondom de
informatieavond ‘Ons onderwijs in
2020’. Daarnaast staat de jaarlijkse
begroting weer op de agenda.

Nieuws uit de Ouderraad
De sportdag die 30 september is
gehouden was een succes. Niet alleen
vanwege het weer, dat zat ons
natuurlijk erg mee, maar ook omdat er
een mooi programma met leuke clinics
voor de kinderen was samengesteld.
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Het was erg leuk om als Ouderraad de
organisatie op deze dag te
ondersteunen!
Op dit moment zijn we onder andere
bezig met de voorbereidingen voor het
Willibrordusfeest 10 november a.s. en
natuurlijk zijn de werkgroepen alweer
druk met de festiviteiten die in
december gepland staan. Gelukkig
mogen we hierbij op veel hulp van de
ouders rekenen, super!

Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad richt zich op dit
moment op hun taak rondom de actie
Tekenfund. We hopen op een mooie
opbrengst voor ons schoolplein. De
actie loopt nog tot 11 november.
De bestelde artikelen worden ongeveer
2 weken na de sluitingsdatum op
school afgeleverd. De kinderen krijgen
de artikelen mee naar huis, waarna ze
deze persoonlijk mogen afleveren bij de
juiste klant(en).

Welkom op school
Sem Wiggers, Sophie Colmer, Noud
Gerrits en Noud Koekenberg zijn of
worden vier en komen vanaf deze
maand de hele dag op school.
Welkom!

Oproep: kosteloos materiaal
Willibrordusfeest
Wij hebben via de kinderen al veel
kosteloos materiaal voor het
Willibrordusfeest (dat plaats zal vinden
op donderdag 10 november) binnen
gekregen. Maar nog niet alle groepen
zijn voor deze dag voorzien van
voldoende materiaal.
Dus heeft u thuis nog kosteloos
materiaal voor school liggen, dan kunt
u dit nog steeds inleveren bij de juf.
Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
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Nieuwsflits
Nationaal Schoolontbijt 2016
We doen ook dit jaar weer mee aan
‘Het Nationaal Schoolontbijt’. Op
vrijdag 11 november mogen alle
leerlingen in de pyjama naar school
komen zonder thuis te hebben
ontbeten, want dat gaan we met z'n
allen op school doen. Zo laten we
samen zien hoe belangrijk het ontbijt
is. U heeft hier deze week via uw kind
een aparte brief over ontvangen.

Gezonde schoolweek
Tijdens de gezonde schoolweek (7 t/m
11 november) wordt er in de klassen
gewerkt over voeding. De week wordt
op vrijdag 11 november afgesloten
met een schoolontbijt en vanaf
12.00 uur is er marktje. Op deze
markt kunnen kinderen en ouders
allerlei gezonde recepten proeven. Elke
groep maakt iets voor deze markt,
zoals een pauzehap, iets voor de
lunch, iets te drinken of een traktatie.
Dit schooljaar doen wij ook mee met
EU schoolgroente en fruit. In de week
van de projectweek gaan we daarmee
starten. Op maandag, dinsdag en
donderdag gaan de kinderen, ’s
morgens tijdens de pauze, allerlei
groenten en fruit proeven. Zou u op
deze dag een niet al te grote pauzehap
mee willen geven?

Tien-minutengesprekken
Op donderdag 17 november vinden
de eerste tien-minutengesprekken
weer plaats. Tijdens de omgekeerde
tien-minutengesprekken hebben wij
onder de ouders geïnventariseerd of er
een voorkeur voor de middag of avond
was. Hier hebben wij tijdens het
inplannen zoveel mogelijk rekening
mee proberen te houden. Uw zoon of
dochter heeft deze week een strookje
van ons mee naar huis gekregen
waarop de tijd staat vermeld waarop u
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op school bij de leerkracht(en) van uw
kind(eren) wordt verwacht voor een
gesprek.

Voorstellingen Kunstmenu
We kregen van meerdere ouders te
horen dat ze vrij hebben genomen op
de dagen dat er op de schoolkalender
'kunstmenu' staat ingepland. Nu is er
verwarring ontstaan doordat een
aantal ouders dit voor de jaarlijkse
‘creatieve ochtend’ hebben aangezien.
De creatieve ochtenden staan dit jaar
niet meer op de kalender, omdat we
hier dit jaar een heel project van willen
maken (waarvan de datum later dit
jaar bekend zal worden).
De data die op de kalender genoemd
worden, hebben betrekking op de
voorstellingen van Kunstmenu. Dit zijn
voorstellingen waar de kinderen zelf
met de klas naartoe gaan en dus niet
door de kinderen uitgevoerd of
opgevoerd worden. Dit hebben we dit
jaar bewust op de kalender vermeld,
omdat voorgaande jaren ouders nooit
wisten dat hun kind naar een
voorstelling was geweest. We kunnen
ons de verwarring onder ouders wel
voorstellen, vandaar dit berichtje ter
verduidelijking. Zodra de datum van
het project 'creatieve ochtend' bekend
is, zullen we dit zo snel mogelijk laten
weten.
Tot de volgende nieuwsbrief.

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