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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
Berichtje vanuit de overblijf
Berichtje vanuit dBos
Opbrengst meesters en
juffendag 2016
Brengen en ophalen van de
kinderen (schoolplein)
Oproep: kosteloos materiaal
Willibrordusfeest
Thema Trefwoord, ouderinfo

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
05 okt
05 okt
t/m
07 okt
12 okt
14 okt
17 okt
t/m
21 okt
24 okt
07 nov
10
11
11
14

nov
nov
nov
nov

15 nov
17 nov

Start Kinderboekenweek
Schoolkamp groep 8
Logopedie GGD gr. 1-2
Start actie Tekenfund
Herfstvakantie
Studiedag team
(kinderen vrij)
Start gezonde
schoolweek
Willibrordusfeest
Schoolontbijt
Einde actie Tekenfund
Ganzenmarkt (kinderen
vrij)
Studiedag team
(kinderen vrij)
10-minutengesprekken

Nieuws uit de M.R.
De MR heeft tijdens de vergadering
van 14 september nieuwe speerpunten
opgesteld voor het schooljaar 2016-
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2017. Speerpunten die dit jaar binnen
de MR aan de orde zullen komen zijn:
- Communicatie
- Samenwerking MR, GMR, kinderraad
- Ontwikkelingen huidige groep 7.
Het laatste punt stond ook deze
vergadering op de agenda. De MR heeft
aangegeven graag bij dit proces
betrokken te willen worden. Dit punt
zal om die reden vaker dit jaar op de
agenda terugkeren.

Nieuws uit de Ouderraad
Op onze brief, waarin we hebben
gevraagd om ondersteuning bij de
geplande activiteiten voor de kinderen,
hebben we maar liefst 90! reacties
ontvangen. We zijn enorm blij met uw
betrokkenheid!
De opgaves hebben we inmiddels
verwerkt en de onderverdeling
doorgespeeld naar de werkgroepen.
Wanneer hulp gewenst is, zal de
werkgroep contact met u opnemen. Dit
kan voor acties die verderop in het jaar
liggen nog even duren. Mochten we uw
hulp niet nodig hebben voor een
specifieke activiteit waar u zich voor
heeft opgegeven dan ontvangt u van
ons hierover een bericht.

Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad heeft dinsdag 27
september voor het eerst vergaderd. Ze
hebben tijdens deze vergadering de
voorbereidingen getroffen voor de actie
Tekenfund waar we vrijdag 14 oktober
mee zullen starten.

Welkom op school
Inlopers in de maand oktober zijn Sem
Wiggers, Sophie Colmer, Noud Gerrits,
Noud Koekenberg en Amy
Hoogenboom.
Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
info@onderwijsteamcoevorden.nl
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Nieuwsflits
Dyon Wubbema, Max Drenthen,
Casper Rogus, Finn Hageman, Bram
Vaartjes, Tim Koel, Savannah de
Haan, Wout Bakker, Jerne Hams en
Mirle Hams zijn of worden vier en
komen vanaf deze maand de hele dag
op school.

eens andere boeken te kiezen dan
alleen de meest populaire boeken uit
de kasten. Het gaat hier om boeken die
ingepakt zijn. De leerlingen zijn erg
enthousiast!

Welkom!

Opbrengst meesters en
juffendag 2016
Berichtje vanuit de overblijf
We zijn ook dit jaar weer op zoek naar
nieuwe overblijfouders. Lijkt het u
leuk om onze nieuwe overblijfouder te
worden of wilt u eerst graag meer
informatie, dan kunt u hiervoor
terecht bij Mevr. Suzan Donkers
(coördinator TSO). U kunt haar elke
maandag-, dinsdag- en donderdagochtend bij de inschrijfbalie vinden.
De overblijfouders willen de ouders
van de leerlingen die altijd overblijven
daarnaast even herinneren aan het wel
afmelden van uw kind als hij/zij die
dag toch niet overblijft in verband met
het ophalen door opa’s/oma’s of
iemand anders). Alvast bedankt
hiervoor!

Berichtje vanuit dBos
Gelukkig konden we ook dit jaar weer
starten met de Bibliotheek op school
en kunnen we dit allemaal mede
mogelijk maken door onze
enthousiaste vrijwilligers! Heel erg fijn!
Dit schooljaar willen we de dBos
vrijwilligers de bibliotheek nóg actiever
inzetten en hebben ze een nieuw item
toegevoegd: de verrassingsboeken.
Deze boeken zijn ingezet om leerlingen
de kans te geven en uit te dagen ook
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Na een geslaagde dag vrijdag 3 juni j.l.
willen wij jullie het volgende nog even
mededelen. Wij hebben eerder gemeld
dat wij €160,00 hadden ontvangen in
de spaarpot, maar dit is zelfs €190,00
geworden!!! Met dit geld kunnen wij
maar liefst 5 kinderen een
onvergetelijke dag bezorgen.
Ontzettend bedankt allemaal, namens
het hele team!

Brengen en ophalen van de
kinderen (schoolplein)
Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat de
units niet meer gebruikt worden door
de kleutergroepen, maar dat dit jaar
de groepen 7 erin gehuisvest zijn. Om
het onderwijs zo ongestoord mogelijk
te laten verlopen, willen we u
verzoeken om aan het eind van de
ochtend en aan het eind van de
middag pas het schoolplein op te
komen wanneer de bel gaat. Een
aantal kinderen hebben aangegeven
dat ze afgeleid werden door de ouders
op het schoolplein, waarvan een aantal
al meer dan een kwartier van tevoren
op het plein staan. Ook bij het begin
van de school (’s ochtends en ’s
middags) willen we u verzoeken niet op
het plein te blijven staan praten. We
rekenen op uw medewerking. Alvast
bedankt namens de kinderen en de
juffen.
Thorbeckestraat 1 – 7742 AJ Coevorden
Tel: 0524 – 513531 - Fax: 0524 – 523360
info@onderwijsteamcoevorden.nl
www.willibrordusschool.nl
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Oproep: kosteloos materiaal
Willibrordusfeest
Wij zijn voor het Willibrordusfeest (dat
plaats zal vinden op donderdag 10
november) opzoek naar kosteloos
materiaal. Heeft u thuis nog kosteloos
materiaal voor school liggen, dan kunt
u dit inleveren bij juf Daniëlle, juf
Anoushka en/of juf Audry. Alvast
bedankt hiervoor!

Thema Trefwoord, ouderinfo
In de week van 3-14 oktober staat in
de methode Trefwoord het thema
“Stoelendans” centraal.
U kent vast het spelletje stoelendans,
waarbij je moet zorgen op één van de
lege stoelen komt te zitten, terwijl er
minder stoelen zijn dan spelers. Een
spelletje, dat in het echte leven zich
ook soms voordoet en dan een strijd
kan worden: er is geen plaats voor
iedereen. De kinderen denken na over
de plek die ze in de klas hebben en bij
u thuis. En daar vindt soms die strijd
plaats over wie de eerste mag zijn en
dat kan leiden tot jaloezie. Soms wordt
een kind buitengesloten of je komt op
de reservebank bij de sportclub te
zitten. Hoe is dat om voorgetrokken of
buitengesloten te worden? We denken
samen over deze ‘stoelendans’ na.

zwanger worden. En dan valt die
droom over een groot nageslacht in
duigen. Om toch kinderen te krijgen
neemt Abraham een tweede vrouw: de
slavin Hagar. En dan begint de
stoelendans om de eerste plaats in
huize Abraham. Als Ismaël geboren
wordt, het kindje van Hagar, is hij de
opvolger van Abraham als stamhoofd.
Hagar eist die plek op. Sara kan het
niet aanzien en maakt het leven van
Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet
Hagar met Ismaël wegvluchten, de
woestijn in. Gelukkig zorgt God voor
hen en blijven ze leven.
Op een dag komen er drie mannen bij
Abraham en ze vertellen dat Sara
zwanger zal worden. Sara hoort het
vanuit haar tent en moet heel hard
lachen omdat dat toch echt niet kan
nu ze zo oud is. Maar toch gebeurt
het… Abraham en Sara zijn heel blij
als Sara uiteindelijk toch zwanger
wordt. Sara krijgt een zoon en ze
noemen hem Isaak. Zo kan de
stamboom van Abraham in joodse lijn
voortgezet worden nu Isaak geboren is
uit een joodse moeder. En daarmee
wordt Abraham de stamvader van alle
joden. De moslims noemen Ismaël als
hun stamvader en daarmee is Ibrahim,
zoals ze Abraham noemen, tegelijk ook
hun stamvader.
Tot de volgende nieuwsbrief.

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

Redactie-adres
De kinderen luisteren naar het vervolg
van het verhaal over Abraham en zijn
familie. Daar vindt ook een
stoelendans plaats. Sara kan niet
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