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De serpentines zijn weer opgeruimd, de kieltjes gaan in de kast en de lente dient zich aan. Waarover
kan ons nieuwe Jeeloproject nu beter gaan dan over nieuw leven, of: zorgen voor dieren. In deze
nieuwsbrief leest u er meer over.
Op woensdag 22 maart van 19.30 tot 20.30 uur is er een open avond. Deze avond is speciaal bedoeld
voor ouders van toekomstige leerlingen. U krijgt informatie over de school en natuurlijk kunt u ook al
uw vragen aan ons stellen.

Informatie-avond tussenopbrengsten en Jeelo
We nodigen alle ouders uit voor onze informatie-avond op maandag 20 maart van 19.30 tot 20.30 uur.
Van 19.30 tot 20.00 uur presenteren we de CITO tussenopbrengsten. Van 20.00 tot 20.30 uur kunt u
kijken naar een filmpje over het Jeelo-project: leren van personen van vroeger en vertellen we over de
ervaringen met Jeelo tot nu toe. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Welkom op school

We wensen Teun en Anne-Sophie een hele fijne start op onze school bij juf Anne-Marie in groep 1-2b.

De Kracht van 8
Op dit moment zijn we bezig met de kracht licht blauw Luisteren naar elkaar. We vinden het belangrijk
dat we echt luisteren. Dit gaat verder dan alleen horen wat iemand zegt. Echt naar elkaar luisteren is
het begin van begrijpen. Het gaat dus om elkaar echt te verstaan. Je ontvangt de boodschap van de
ander, echt luisteren is ontvangen! Er is gebleken dat als je luisteren traint, je er beter in wordt, en zo
voor een betere communicatie kunt zorgen.
Krachtgroep licht blauw: we maken een grote knikkerbaan

Ouderpanels licht blauw en goud
Op maandag 30 januari is het ouderpanel lichtblauw bij elkaar geweest en op maandag 6 februari het
ouderpanel goud. Verschillende stellingen over social media zijn besproken.
Stelling: Social media hebben een slechte invloed op kinderen. De meeste ouders zien de
voordelen van social media. Ze geven aan dat die niet meer weg te denken zijn. We praten over de
grote invloed die het gebruik soms heeft op kinderen. Die kan ook negatief zijn en soms voor ouders
moeilijk te begeleiden. Praten met je kind is de beste manier om te weten wat er leeft.
Stelling: Ik praat met mijn kind over wat ze op internet doen. Alle ouders geven aan dat ze dit
doen. Het is wel makkelijker met jongere kinderen erover te praten. Ouders geven aan geen filters te
gebruiken. Ze vinden het belangrijker het gesprek te voeren.
Stelling: Omgaan met social media is een taak van de school. De meeste ouders zijn het hier niet
mee eens. Ze geven aan dat een belangrijk gedeelte thuis ligt. Maar ook het samen optrekken van
ouders en school is een must. Op school krijgen de kinderen lessen in het omgaan met social media.
De groepsapp wordt speciaal genoemd. Voor kinderen is de impact die het gebruik van de app heeft
niet altijd duidelijk. Buitensluiten en negatieve berichten hebben veel gevolgen. Kinderen leren
hiermee om te gaan is een taak van ouders en school.
Stelling: Het mobieltje van mijn kind is privé. Ouders geven aan dat ze het hiermee niet eens zijn
en regelmatig meekijken. Ook maken ze afspraken met hun kind. Onder het eten geen mobiel en
’s avonds blijft het mobieltje beneden.
Als extra aandachtspunt noemen de ouders het gamen. Er staat niet voor niets een minimumleeftijd
voor het spelen van sommige games. Kinderen die deze toch spelen, komen vaak in aanraking met
situaties waar ze veel te jong voor zijn. Ouders geven aan dat ze het een goed idee vinden om het
spelen van de (Clash of) Clans games te bespreken op school. Vooral over de chatfunctie en de druk
die daarbij soms uitgeoefend wordt, maken ouders zich zorgen.
Onderstaand link verwijst naar een interessant artikel als u er meer over wilt weten, of als uw kind vaak
deze games speelt.
http://mijnkindonline.nl/artikelen/clash-of-clans-speeltips-voor-kind-en-ouders

Voorleeskampioen
Claire, de voorleeskampioen van de Willibrordusschool, heeft maandag
20 februari meegestreden om de titel voorleeskampioen van de
gemeente Haaren. Ze kreeg de complimenten van de jury mede voor
haar boekkeuze. Sterre uit Biezenmortel werd de voorleeskampioen van
de gemeente Haaren. Maar wij zijn super trots op de prestatie van Claire!

Jeelo
Met een geweldige vossenjacht hebben we het project: Leren
van personen van vroeger afgesloten.
We willen speciaal Anoek Boumans bedanken voor de
prachtige kleding die ze ons kosteloos leende. Juist dat zorgde
voor een prachtig, levensecht gevoel van ‘terug in de tijd’.

Na de vakantie start het nieuwe project: Zorgen voor dieren. We zijn op zoek naar bakken voor het
maken van terrariums en aquariums. Heeft u thuis iets wat we mogen gebruiken, dan zijn we daar blij
mee. De start is op woensdag 8 maart.
 Groep 1, 2, 5 en 6 maken een terrarium.
 Groep 3 en 4 maken een aquarium.
 Groep 7 en 8 richten bakken in om vlinders, kikkers of kippen te verzorgen.
De leerlingen leren meer over het verzorgen van boerderijdieren, konijnen, goudvissen, honden, katten
en jonge dieren.
Zie filmpje voor meer informatie https://youtu.be/A-lSEs-R0gc

Lekkere en gezonde traktaties
We zien steeds meer lekkere en gezonde traktaties de
school binnen komen. Complimenten voor uw creativiteit!
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Jarig
Lise groep 8
Laura groep 7
Danny groep 1-2a

Mika groep 7

Start Jeelo project: Zorgen voor dieren

Tim groep 4
Mabel groep 3
Maurice groep 8

leerlingenraad
Roos groep 3
Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken

Kom-Esch_kijken 12.15 uur

Jace groep 6
Elize groep 1-2a
Hannah groep 1-2b
Jibbe groep 7
Benthe groep 4

MR en presentatie tussenresultaten en
Jeelo 19.30

Open avond voor ouders van nieuwe
leerlingen
Voorstelling groep 3-4

Ilse groep 8
Rogier groep 1-2b
Maud groep 7

Joy groep 1-2a

Krachtgroep

Rufus groep 5

Viering groep 3

Belangrijke data in april:
4 april: schoolfotograaf
6 april: Voorstelling groep 5-6
8 april: theoretisch verkeersexamen groep 7
12 april: afsluiting Jeelo project: zorgen voor dieren
14 april: kinderen vrij, team studiedag
18-19-20 april: Eind CITO groep 8
21 april: Koningsspelen

Terugblik:

KKF groep 8

Deze Vincent van Gogh kunstwerken hebben de kinderen van groep 3 en 4, onder leiding van
Margje en Raymon gemaakt. Ze krijgen een mooie plaats in de school. We zijn er blij mee!

Nieuws uit de omgeving
Waterontdekplek: Essche Stroom
Al geruime tijd is Waterschap De Dommel bezig met de herinrichting
van de Essche Stroom. Voor meer informatie kunt u op de onderstaande
links klikken.
1. ’t Haventje
Zie https://www.esschestroom.nl/index.php?pid=16&news=203
2. Waterontdekplek
Bij de Willibrordusschool ontstaat een prachtige nieuwe locatie
met weidse vergezichten, groen en water, waar vooral kinderen
van zullen genieten.
Zie https://www.esschestroom.nl/index.php?pid=16&news=202

