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Jarig
Ilja groep 8

Luizencontrole + avond3daagse
avond3daagse
avond3daagse

Femm groep 5-6a
Riva groep 8
Sophie groep 2-3
Joshua groep 7
Suze groep 2-3
Maas groep 2-3 en Fiene groep 5-6a
Willem groep 5-6a

Praktisch verkeersexamen
Raven groep 7
krachtgroep
Dijn groep 5-6b en Thomas groep 7
Cito groep 3-7
19.30 uur presentatie groepsindeling
20.30 uur OR-vergadering
luizencontrole

Nina groep 5-6a

11.45-12.15 afsluiting Zorgen voor
dieren

Emile en Katie groep 4

Studiedag team kinderen vrij
Hemelvaart
Kinderen vrij
4 t/m 7 juni kamp groep 8
Belangrijke data
4 juni schoolreis
juni

Sem groep 4
Timo groep 5-6a en Teuntje groep 7
Bryn groep 1-2
14 juni viering groep 1-2
28 juni kinderen vrij

Gezonde school
Onze school is gezond
Trots zijn we….onze school heeft het vignet Gezonde School behaald.
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet
aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
We zorgen zo voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat
het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het
themacertificaat voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in
Het Nationaal Schoolontbijt, de lessen van Ik eet het beter, het EUschoolfruitproject en de projecten van Jeelo. Daarnaast hebben we
afspraken gemaakt over gezond eten en traktaties. Traktaties houden we klein en gezond. Kijk voor
ideeën eens op deze site www.gezondtrakteren.nl/
De uitreiking van het vignet doen we tijdens de opening van het Jeelo-project Inrichten van je eigen
omgeving. In de Jeelo projecten staan het zorgen voor jezelf en de ander vaak centraal. De school als
gezonde omgeving is dan belangrijk.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. 20 weken lang hebben we
iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen gekregen. En dat helemaal gratis dankzij
financiering van de Europese Unie. Na de meivakantie brengen de kinderen zelf weer fruit en groenten
mee voor de pauze van 10.15 uur. Zo’n goede gewoonte willen we in ere houden.

Presentatie groepsindeling 2019-2020
Op maandag 20 mei bent u van harte
uitgenodigd bij de presentatie van de
groepsverdeling schooljaar 2019-2020. De
presentatie begint om 19.30 uur. We nemen u
graag mee in de keuzes die we hebben gemaakt
voor het nieuwe jaar. Uiteraard heeft u de
gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop is
de OR-vergadering om 20.30 uur.

Voortgang leerlingbegeleiding,
Goed onderwijs op maat, vinden we
belangrijk. We zijn, in het begin van dit
schooljaar, gestart om de leerlingen
ondersteuning te geven, in de vorm van
ateliers. Ateliers waarbij leerlingen,
naast het aanbod in de groep, de kans
krijgen gericht aan hun eigen doelen te
werken. Daarnaast zetten we de leerling
ondersteuning in om kinderen met een
arrangement te begeleiden. Dit zijn
leerlingen die, naast de
basisondersteuning die de leerkracht
biedt in de groep, wat extra’s nodig
hebben. Een leerling komt hier, zoals u
wellicht al weet, voor in aanmerking als we merken dat de basisondersteuning niet voldoende is. Er
volgen dan gesprekken met ouders en experts van de ondersteuningseenheid. Er worden uren
gepland waarbij de leerlingen deze extra ondersteuning krijgen (wet passend onderwijs).
In de loop van dit schooljaar, is het aantal arrangementen toegenomen. Hierdoor vindt er een
verschuiving plaats in het rooster van de leerlingbegeleiding. In het begin van het schooljaar is er
relatief veel ruimte geweest om extra uren vanuit de basisondersteuning in te zetten op de
leerlingbegeleiding in de vorm van ateliers. Hier hebben veel leerlingen van mogen profiteren.
Nu het aantal arrangementen toeneemt, zijn er meer uren nodig om deze leerlingen te ondersteunen.
Dat maakt dat er nu minder ateliers zijn, dan in het begin van het schooljaar.
Ook zijn er keuzes gemaakt in aanbod van ateliers. Bij de start van het schooljaar hebben we veel
gewerkt aan reparatiedoelen. Vanaf januari 2019 zijn we ook in gaan steken op ateliers op het gebied
van uitdagend aanbod (Reken-Plus-Atelier / Jeelo-Plus-Atelier). Op deze manier zorgen we ervoor dat
veel verschillende leerlingen gebruik kunnen maken van ondersteuning. Al deze ondersteuning wordt
momenteel uitgevoerd door Manon van de Riet.
Mocht u vragen hebben over deze ondersteuning of de veranderingen die hebben plaatsgevonden,
neem dan gerust contact met ons op.
Het IB-team Manon van de Riet en Thijske Verdaasdonk

Hoera, Suze is geboren
Op vrijdag 3 mei is Suze geboren. Het derde kindje van Marieke
(de juf van groep 2-3) en Joost. Marieke en Suze maken het goed.
Samen met Fenne, Ties en Joost genieten ze met volle teugen van
dit nieuwe zonnetje in huize Louter.

Jeelo Zorgen voor dieren

We weten niet wat meer indruk maakte… de kwartelkuikentjes in de bovenbouw, of de rupsjes die
vlinders werden in groep 1-2. We sluiten het project af op vrijdag 24 mei van 11.45-12.15 uur met een
markt. U bent van harte welkom om de resultaten van het project te komen bekijken.

Programmeren

Ook dit jaar is Michel van den Elzen met een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 aan het programmeren.
Marieke en Tijn vertellen:
We hebben een programma genaamd mBlock. Daarmee leren we logisch programmeren.
We moeten het in een zo kort mogelijke versie maken. We leren ook om een auto te besturen via de
computer. We gebruiken daarbij een usb-stick.
Marieke: ik vind het heel cool. Je doet dingen die je normaal niet doet.
Tijn: ik vind het super vet en je kunt het ook thuis doen.

Nieuws van de MR
Op onze school hebben we een medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is het orgaan dat de belangen
vertegenwoordigt van zowel ouders als personeel.
De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De
MR is bevoegd om het algemeen bestuur en de directie
adviezen te geven over het beleid van de school. Daarnaast
heeft het algemeen bestuur en de directie in een aantal
gevallen instemming van de MR nodig. De vergaderingen zijn
openbaar en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. Op onze
website bs-st-willibrordus.nl kunt u de agenda’s, notulen,
jaarverslagen etc. terugvinden.

TERUGBLIK

De hele dag zitten is niet goed, toont een recent onderzoek aan. Daarom gingen alle stoelen naar de
hal op maandag 1 april. We kregen zogenaamd bezoek van een inspecteur die onze stoelen wilde
onderzoeken. Het eerste uur kregen alle kinderen staand les

Zorgen voor dieren in de Kikkertuin

Tijdens de opening van het Jeelo-project Zorgen voor
dieren gingen alle groepen in de Kikkertuin beestjes
zoeken. Wat is er veel te vinden in het natuurgebied vlak
achter onze school.

Koningsspelen

Eerst een gezond ontbijtje en dan lekker sportief bezig met de Koningsspelen.
M
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