FEBRUARI 2017

Trots wijzen we u op onze nieuwe website www.bs-st-willibrordus.nl De afgelopen weken hebben we
hard gewerkt om alle informatie er op te zetten. We nodigen u uit om eens een kijkje te nemen. Op de
homepage kunt u uw kind aanmelden en verlof aanvragen. U ziet er ook een rechtstreekse koppeling
naar het ouderportaal. Op de groepspagina vindt u niet meer het huiswerk. Data en informatie staan
voor de kinderen op het white-board in de klas of op papier.

Voorleesdagen en voorleeskampioen
De Nationale Voorleesdagen 2017 zijn van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari.
In groep 1-2 heeft Corrie Steenbergen voorgelezen uit een boek van Annie MG Schmidt.
In groep 7 en 8 komt op donderdag 2 februari wethouder Eric van den Dungen voorlezen over Alva.
De thema’s sluiten aan bij het Jeelo-project: Leren van personen van vroeger.
Claire uit groep 8 is de voorleeskampioen van onze school. Op maandag 20 februari wordt Claire
aangemoedigd door haar klasgenoten. Zij gaat strijden voor de titel voorleeskampioen van de
gemeente Haaren op De Sprankel in Haaren. De hele klas gaat mee, er zijn ouders geregeld voor het
rijden en ook de ouders van Claire zijn van harte welkom om haar aan te moedigen. Succes Claire!

CARNAVAL in Esch 2016: ”We speulen d’r op los”
Op vrijdag 25 februari vieren we op school carnaval. De commissie is al druk met de voorbereidingen!
Dit jaar koppelen we de viering aan ons JEELO project ‘leren van personen van vroeger. Er staan een
aantal activiteiten op de planning, waaronder (helemaal nieuw dit jaar!) een vossenjacht!
De kinderen zullen in hun eigen groep starten en afsluiten, maar tijdens de activiteiten in hun
krachtgroep zijn. Dit in verband met de verschillende leeftijden, wat tijdens het lopen van een
vossenjacht natuurlijk erg handig is. We zijn nog steeds op zoek naar ouders, dus we hopen dat u wilt
reageren op het bericht dat u van de groepsouder ontvangen heeft.
Praktische zaken:
 De kinderen mogen verkleed op school komen.
 We willen u vragen om confetti en spuitserpentines thuis te laten.
 Veel kinderen komen vaak met accessoires naar school, vaak blijven deze ook op school
liggen! Kijk even wat handig is en voorzie eventuele accessoires van naam.
De carnavalscommissie,
Frauke, Ivonne, Lisa en Thijske

Lisa Brekelmans
Lisa is deze week weer begonnen na haar zwangerschapsverlof.
Ze is afwisselend in de groepen 1-2b, 3, 5 en 8. De leerkrachten van deze groepen hebben dan tijd
voor andere taken. Fijn dat je weer terug bent, Lisa.

De Kracht van 8
Op dit moment zijn we bezig met de kracht groen: Samenwerken en elkaar helpen. Met de kinderen
praten we over de meerwaarde van elkaar helpen en van elkaar leren, en over het respecteren van
elkaars inbreng in speel-en leersituaties. Zo bevorderen we plezier, creativiteit, eigenwaarde én
zelfvertrouwen van de kinderen. Samen staan we sterk!

In week 7 starten we met de kracht lichtblauw: Luisteren naar elkaar. Iedereen wil graag begrepen
worden. Luisteren naar elkaar is meer dan horen wat iemand zegt. Echt luisteren maakt dat je
behoeften en wensen van de ander leert kennen. Door dat te oefenen zorgen we voor een betere
communicatie.

Jeelo
Leren van personen van vroeger is de rode draad van het Jeelo-project waarmee we bezig zijn. Iedere
minibouw behandelt weer andere personen en onderneemt daarbij behorende activiteiten.
In groep 1-2 staat Annie MG Schmidt centraal. Corrie Steenbergen kwam voorlezen.
In groep 3-4 leren de kinderen over Anne Frank en schilder Vincent van Gogh. Margje Snellaars en
Raymond Arts hebben een geweldige workshop gegeven aan deze groepen.

In groep 5 en 6 maken de kinderen zelf verf, net als Rembrandt van Rhijn. Michiel de Ruyter en Johan
van Oldenbarnevelt staan als historische figuren centraal in de groepen 5-6.
De groepen 7 en 8 gaan naar de rechtbank. De Beeldenstorm en Willem van Oranje zijn onderwerpen
die ter sprake komen.

Voorstellen jeugdverpleegkundige GGD Marijke de Rooij

Ik ben Marijke de Rooij, jeugdverpleegkundige bij de GGD en lid van het BJG (Basisteam Jeugd en
Gezin van de gemeente Haaren)
In mijn functie als jeugdverpleegkundige zie ik alle in de gemeente Haaren geboren kinderen van 0 tot
12 jaar: in de leeftijd 0 – 4 jaar op het consultatiebureau en daarna tot hun 12e jaar via school.
Op school sluit ik aan in het Zorgteam, waarin ook een andere medewerker van het BJG zit en de IB’er
van school.
Hebt U vragen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van uw kind? Voel u vrij om mij te bellen
of mailen.
Met vriendelijke groeten,
Marijke de Rooij
Jeugdverpleegkundige GGD Hart voor Brabant
Locatie Helvoirt/Haaren
Werkdagen dinsdag-woensdag-donderdag
tel: 088-3686690
email: ma.de.rooij@ggdhvb.nl
website GGD:: www.ggdhvb.nl

Geluidsinstallatie
Onze geluidsinstallatie is aan vervanging toe. De helft van de opbrengst van de kerstmarkt besteden
we hieraan. De andere helft is naar Serious Request gegaan. Misschien zijn er ouders die ons kunnen
helpen bij het maken van een goede, verantwoorde keuze. Misschien heeft u verstand van of ervaring
met geluidsapparatuur. Het kan ook zijn dat u op de een of andere manier financieel kunt helpen. Wij
maken graag gebruik van uw expertise, netwerk en medewerking. Onze contactpersoon is Nils van
Lierop. Nils.vanlierop@skoh-haaren.nl
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Voorlezen in groep 7 en 8
Erik van den Dungen

Jarig
Ilja uit groep 1-2b
Sjoerd uit groep 6

Daniël uit groep 7
Andries uit groep 4
Ouderpanel goud
Krachtgroep
Viering groep 4

Esmée uit groep 6
Tije uit groep 5
Esmée uit groep 8
Floor uit groep 5
Phoebe uit groep 5
Floortje uit groep 7

Dansvoorstelling groep 7 Tilliander
carnavalsviering
carnavalsvakantie

Belangrijke data in maart:
13-14-15 maart kind-oudergesprekken
20 maart MR

Jindy uit groep 6
Guusje uit groep 8
Julia uit groep 1-2a
Rik uit groep 8

Schoolbieb
Van lezen leer je zoveel meer, en het is nog leuk ook…..
Deze boeken en nog veel meer vind je in de schoolbieb.
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag kunnen de kinderen
op school boeken lenen. Daarnaast is de bieb deze dagen
open tot 15.00 uur. Loop eens binnen om te kijken wat u
allemaal kunt lenen.
We missen nog wat boeken in de bieb. Wilt u thuis nog
eens kritisch kijken of er geen boeken zijn blijven liggen?

Wie dacht er nog dat geschiedenis een muffe opsomming van feiten en jaartallen was? Met deze
boeken laat de vaderlandse geschiedenis zich lezen als een boeiend stripverhaal!
Van Nul tot Nu is een reeks stripverhalen waarin de geschiedenis van Nederland centraal staat. De
eerste vier delen behandelen de historische feiten min of meer chronologisch,
Wij hebben deel 1 t/m 4 bij ons in de bieb. De boeken sluiten heel mooi aan op het Jeelo-project:
Leren van personen van vroeger.
We zijn nog op zoek naar ouders die onze schoolbieb komen versterken. Heeft u belangstelling of wilt
u meer informatie over werkzaamheden, tijden en mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met
Kim Berning kimmieb81@hotmail.com

Brigadieren
Onderstaande bijdrage van Patricia de Moet (organisatie verkeersbrigadiers) willen we graag met u
delen.
Anekdote van een brigadier ;
Daar stond ik dan, het was een van mijn eerste keren. Al verschillende haastige automobilisten waren
langsgereden, al dan niet bellend, maar in ieder geval met amper aandacht voor de weg. Achter mij
hoopte zich een groepje kinderen op. Ga ik, ga ik niet? Twijfel, want er was door de regen echt wat
slecht zicht. Ik besloot te gaan, maar mijn hulpbrigadier had een ander zichtveld en zei 'Wacht!' ...Een
snelle grote wagen... goed gezien! Want met dit weer is 'n remweg veel langer..

Eíndelijk (voor mijn gevoel) ging weer een clubje kinders veilig over. Maar...als ík die twijfel al heb, hoe
zit dan met die kleintjes? Zien zij het gevaar?
Nee, meestal niet. En precies dáárom zijn er brigadiers in Esch.
Hopelijk overweegt u in het rijtje van goede voornemens ook eens te gaan brigadieren. Het 'kost'
slechts 20 minuten per week, maar een aantal van onze brigadiers zetten die al jarenlang in om jullie
en onze kinderen een veilige doorgang te bieden.
Als jouw kind inmiddels (bijna) groot genoeg is om alleen, of met een ander samen, te lopen en kun je
eenmaal in de week een klein half uurtje missen? Geef je dan op zodat in onze ploeg wat ruimte komt
om het ook een keer los te mogen laten, of om vervanging te hebben bij nood.
In deze donkere dagen is een goed werkende fietsverlichting heel belangrijk. Het valt brigadierende
ouders op dat er veel kinderen zijn die geen goed licht hebben.
Zorg dat ze gezien worden! Dat is voor iedereen veiliger.

Carnaval
Voor de carnavalsviering op school zijn we op zoek naar bolletjes wol. Heeft u die over of
weet u iemand die ze kan missen, dan zijn we er heel blij mee. Graag inleveren bij juf Thijske
in groep 3.

Terugblik:

Nieuws uit de omgeving
Bewaarde Land
In de bijlage vindt u een poster met daarop een oproep voor vrijwilligers voor Het Bewaarde Land.
Heeft u altijd al wachter willen worden, dan is dit misschien een mooie gelegenheid om een
informatie-avond te bezoeken.

Kindershow
In de bijlage de aankondiging van Kwintijns Kindershow bij Ons Café op 26 februari.

