Nieuwsflits
In dit nummer
In deze Nieuwsflits o.a. aandacht voor
de volgende onderwerpen:
-

Nieuwsflits-Agenda
Nieuws uit de M. R.
Nieuws uit de Kinderraad
Nieuws uit de Ouderraad
Welkom op school
Oproep hulpouders schoolbieb
Oktobermaand Kindermaand
Thema trefwoord, ouderinfo
Honden op het schoolplein
Nationaal Schoolontbijt
Juf Mirjam is weer begonnen

We wensen u veel leesplezier.

Willibrordusschool

S t. W i l l i b r o r d u s s c h o o l
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Nieuwsflits-Agenda
07 okt
14 okt
19 okt
t/m
23 okt
26 okt

04 nov
05 nov
09 nov
10 nov
18 nov

Start Kinderboekenweek
Studiedag team
(kinderen vrij)
Herfstvakantie
Studiedag team
(kinderen vrij)
10-min-gesprekken
Willibrordusfeest
Ganzenmarkt
(kinderen vrij)
Nationaal Schoolontbijt
Creatieve ochtend gr
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Nieuws uit de M.R.
Graag brengen we u op de hoogte van
het heugelijke feit dat juf Karin is
bevallen van een zoon: Finn, en juf
Mirjam Brink van een zoon: Pepijn.

wachten. Ouders en leerkrachten
hebben zo minder overzicht. Daarom
vragen we de ouders zich wat verder
van de deur op te stellen. De MR

overweegt een lijn aan te brengen
waarachter ouders zich kunnen
opstellen; dit om duidelijkheid te
scheppen.
Daarnaast willen we u van het
volgende op de hoogte stellen:
-

Op school is een ideeënbus voor
ouders.
Tijdens de 10-minuten-gesprekken
op woensdag 4 november is de MR
aanwezig op school.

De eerst volgende vergadering van de
MR is op dinsdag 27 oktober.

Nieuws uit de Kinderraad
Inmiddels hebben de verkiezingen voor
vertegenwoordiging in de Kinderraad
plaats gevonden. De volgende
leerlingen nemen dit schooljaar plaats
in de kinderraad:
Groep 5A: Janiek Noordman en Nova
Vredeveld.
Groep 5B: Liënn Sibon en Maurice Hof
Groep 6A; Jessaley Vredeveld en Jorg
Dekker.
Groep 6B: Tim Melenhorst en Mirte
Mast.
Groep 7A: Luca Noordman en Lotte
Colmer.
Groep 8A: Enrique Groote en Fleur
Bos.
Groep 8B: Nick Perdijk en Roos
Schottert.

Tijdens de MR vergadering kwam naar
voren dat ouders hun kind vaak dicht
bij de schuifdeur al op staan te
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Nieuws uit de Ouderraad

Welkom op school

Het schooljaar is alweer in volle gang.
De ouderraad heeft afscheid genomen
van een aantal personen en de nieuwe
leden hebben hun plekje gevonden in
de raad. Dus tijd voor een nieuwe foto
op de site.

Inloper in oktober is Lolita
Dommerholt.
Wij verwelkomen Lynn van den Brand
en Roy Siccama. Ze zijn of worden
deze maand 4 jaar en komen vanaf nu
de hele dag op school.

Als ouderraad willen we juf Mirjam
Brink en familie feliciteren met de
geboorte van hun zoon Pepijn en juf
Karin en familie met de geboorte van
hun zoon Finn!

Welkom!

Bij de eerste vergadering hebben we
weer een indeling gemaakt, wie welke
werkgroep/activiteit op zich neemt. Er
is een informatie bijeenkomst gepland
voor de klassenouders. Dit is tevens
een mooie gelegenheid om ook een foto
te maken, wie de klassenouders zijn
voor dit schooljaar.

Willibrordusschool

Een nieuw schooljaar brengt ook weer
veranderingen met zich mee, zo
hebben we twee groepen 8 die hun
laatste schooljaar beginnen met kamp
en eindigen met een musical!
Onze eerste activiteit, de sportdag, liep
iets anders dan gepland, maar aan de
foto’s te zien hebben de kinderen
genoten.

Oproep hulpouders schoolbieb
Bij deze willen we graag een oproep
plaatsen waarin we ouders vragen om
zich op te geven als hulpouder voor de
schoolbieb. Als hulpouder help je bij
het innemen en uitlenen van de
biebboeken in de school. De
openingstijden van de schoolbieb zijn
tijdens de schooltijden. Voor
informatie en opgave kunt u zich
wenden tot juf Gerda.

Als ouderraad kunnen we niet vaak
genoeg benadrukken dat we enorm blij
zijn met de personen die er (altijd
weer) zijn tijdens de
activiteiten/feesten op onze school.
Mocht u ook willen helpen, dan staan
de meeste data, die u alvast in uw
agenda kunt zetten, op de kalender
van school! Hulp wordt via de
klassenouders gevraagd!
Wij als ouderraad gaan er in ieder
geval onze schouders onder zetten, om
er weer een mooi, gezellig, goed
geslaagd jaar van te maken!

2

jaargang 15 – nummer 10 – oktober 2015

Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
www.willibrordusschool.nl
e-mail: info@willibrordusschool.nl

Oktobermaand Kindermaand

Willibrordusschool

In oktober vindt de manifestatie
Oktobermaand Kindermaand plaats.
Dit jaar zijn er weer tal van leuke
gratis toegankelijke activiteiten voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. In
Drenthe kunnen kinderen een eigen
mini-robot maken, asieldieren
schilderen en meespelen in een
voorstelling. Hoe leuk is dat? 101
kunstinstellingen, musea, molens,
theaters, archieven en ateliers zijn in
de weekenden speciaal geopend voor
de kinderen en hun (groot)ouders en
organiseren theatervoorstellingen,
speurtochten, workshops en dans-,
muziek- en circuslessen. Benieuwd
naar de andere activiteiten? Kijk op
www.kindermaand.nl

Thema Trefwoord
Van 12 oktober t/m 16 oktober en van
26 t/m 30 oktober (een week vóór en
een week ná de herfstvakantie) staat in
Trefwoord het thema “Hebzucht”
centraal. Twee weken lang gaan de
kinderen aan de slag met dit thema.
Hebzucht
Koop nu! – Dit móet je hebben! – Grijp je
kans voor het te laat is!
We worden dagelijks overspoeld met
beelden en woorden die ons aanzetten
om ons bezit te vergroten. Hebzucht –
het lijkt het meest op een soort ziekte
waarbij de behoefte aan steeds méér
niet te stillen is. In onze samenleving
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wordt het dagelijks leven sterk
beïnvloed door die drang naar
“hebben”. Daarmee lijkt het menselijk
geluk steeds volmaakter te worden.
Maar is dat écht zo en hoe lang
kunnen we dit nog volhouden?
De aarde kan in principe in de
behoefte van mensen voorzien, maar
uiteindelijk niet tegemoet komen aan
grenzeloze hebzucht.

Een tegengeluid
Reuze hamburgers, dure
voetbalschoenen, de nieuwste
spelcomputer, trendy merkkleding…
Ook onze kinderen leven in de wereld
van méér, méér, méér. We vinden het
belangrijk om een tegengeluid te
horen. Samen met hen willen stilstaan
bij de betekenis die dingen hebben en
over de manier waarop we met onze
spullen omgaan. Hoe kunnen we
voorkomen dat bezit óns in de macht
krijgt? In verhalen en gesprekken
komen vragen aan de orde als;
-Wat is hebzucht?
-Moet je altijd willen hebben wat een
ander heeft?
-Wat is tevredenheid?
Het verhaal van koning Achab
We vertellen verder over de bijbelse
koning Achab. In de voorafgaande
weken hebben de kinderen al kennis
met hem gemaakt. Het verhaal dat in
deze periode verteld wordt gaat over de
hebzucht van de koning. Hij heeft zijn
zinnen gezet op de wijngaard van zijn
buurman Nabot. Gesteund door zijn
vrouw eigent Achab zich de wijngaard
op slinkse wijze toe.
De profeet Elia roept hem ter
verantwoording en bevraagt hem over
zijn manier van handelen:
-Hoe ga je met de mensen en de
dingen om?
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-Wat betekenen de 10 leefregels van
Mozes voor je?
De kinderen worden uitgedaagd om
mee te denken.

Nationaal Schoolontbijt
Zoals u in de agenda ziet staan
organiseren we op school op dinsdag
10 november weer een schoolontbijt op
school. Na de vakantie ontvangt u via
de werkgroep daar een aparte brief
over. Wel kunnen we alvast verklappen
dat de kinderen in pyjama op school
mogen komen.

Juf Mirjam weer begonnen
Honden op het plein

Willibrordusschool

De laatste tijd zien we, vooral bij het
uitgaan van de school, een aantal
honden op het plein. “Moet kunnen”
zult u denken. Echter…… we
constateerden ook dat er kinderen
waren die niet meer naar buiten
durfden vanwege die honden en in
school bleven wachten totdat vader,
moeder of de oppas hen kwamen
halen. Dit moeten we niet willen!
Kinderen moeten naar buiten durven
en niet in angst zitten of op het plein
een hond rondloopt, ook al doet die
niets.
Dus graag een verzoek aan u: komt u
met uw hond naar school, wilt u dan
buiten het hek wachten.
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Afgelopen dinsdag is juf Mirjam weer
begonnen na de geboorte van haar
zoon Pepijn. Zoals u voor de vakantie
al via een brief is medegedeeld is dhr.
Benes directeur geworden van het
Onderwijs Team Coevorden en was hij
ook al eindverantwoordelijk voor de
Panta Rheischool. Zowel op de Panta
Rheischool als op de Willibrordusschool is nu een eerste
aanspreekpunt, een onderwijskundig
coördinator aangesteld. Voor de
Willibrordusschool is dat juf Mirjam
Brink geworden. Zij werkt op
maandag, dinsdag en donderdag en u
kunt haar voor alle zaken de school
betreffende aanschieten.
Tot de volgende nieuwsbrief.

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