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Jarig
Tijn uit groep 8

Viering groep 4

Viggo uit groep 3, Ilja uit groep 7

Start Jeelo Veilig Helpen
Laura uit groep 8
Elinn uit groep 4
Lize uit groep 1-2, Benthe uit groep 6,
Emma uit groep 5
Krachtgroep

Herfstvakantie

Lynn en Tess uit groep 3
Guusje uit groep 4

Lars uit groep 5
Mick uit groep 6
luizencontrole

Isa uit groep 4
Milan uit groep 7

Belangrijke data in november
6 nov.
Willibrordusdag en schoolontbijt
8 nov. Leerlingenraad
12-13-14 nov Kind-oudergesprekken , voor groep 8 adviesgesprekken
In groep

PARRO
Fijn om te zien dat bijna alle ouders in Parro zitten.
Misschien vindt u het een goede manier om met elkaar te
communiceren, het kan ook zijn dat u het nog wennen
vindt….
In week 44 zetten we een enquête uit, waar u uw
ervaringen kwijt kunt.
De privacyvoorkeuren zijn al door veel ouders ingevuld.
Dat is prettig, zowel voor u als voor ons. We hebben
gehoord van ouders dat de aanwijzingen niet correct
waren. Heel vervelend als u het geprobeerd heeft en het
niet gelukt is.
Het kan zijn dat deze foto helpt om het als nog in te stellen.
Als u naar instellingen gaat, ziet u daar “privacy centrum”. Daaronder
ziet u het schildje met privacyvoorkeuren. Als u daar op klikt komt u
bij uw kinderen en kunt u de voorkeuren aangeven. We wijzen u erop
dat kinderen bij wie de privacyvoorkeuren, voor de herfstvakantie, niet
zijn ingevuld door ons als geen toestemming worden genoteerd.

.

HOERA, WIES IS GEBOREN

Op woensdag 25 september is Wies geboren. De
dochter van Manon en Bart van de Riet. Manon
en Bart zijn heel gelukkig met hun prachtige
meisje. Ze maken het alle drie goed.

DAG VAN DE LERAAR

Op maandag 7 oktober vieren we de dag van de leraar. Op deze dag
staan we even stil bij alle juffen en meesters die iedere dag zorgen voor
goed onderwijs aan de kinderen. Wilt u en/of uw kinderen de leerkracht
verrassen? We zijn blij met een mooie tekening, een persoonlijke wens
of een verhaaltje.

PMM AANDACHTSWEEK 2019

Na de herfstvaknatie (21-10 t/m 1 –11-2019) gaan alle groepen van
onze school, tijdens de PMM aandachtsweken, werken aan het project:
Hand in hand.
Het doel van dit project is:

De leerlingen laten ervaren dat niet-traditionele gezinnen heel
gewoon zijn;

De leerlingen laten ervaren dat iedereen zichzelf mag zijn;
Door gesprekken, verhalen, boeken en werkopdrachten zijn de
kinderen bezig met dit project.
Alle oudste kinderen uit het gezin ontvangen in deze periode een flyer.
Misschien een aanleiding om er met uw kind thuis ook nog eens over
te praten.
En natuurlijk: als u of uw kind nog vragen heeft of ergens over wil praten,
U bent altijd welkom bij de leerkracht en ook bij de interne vertrouwenspersonen:
Carien Brekelmans & Anne-Marie Beks

75 JAAR BEVRIJDING
Op 25, 26 en 27 oktober viert Esch de bevrijding van 75 jaar geleden. Niet met alleen een
tentoonstelling en een herdenking, maar met een echt kampement. Het Comité “Esch in Oorlogstijd,
75 jaar Bevrijding” heeft deze bijzondere herdenking vorm gegeven.
Op vrijdag 25 oktober van 12.00 tot 13.00u gaan de kinderen van groep 7 en 8 het kampement
bezoeken. Ongeveer 70 mannen laten de kinderen ervaren hoe het er in de Tweede Wereldoorlog aan
toe ging. Er worden zes taferelen uitgezet die te maken hebben met oorlogssituaties van 75 jaar
geleden. De soldaten vertellen over de uniformen, voertuigen, wapens en belichten allerlei aspecten
van de oorlog met toepasselijke attributen. Het programma heeft een educatief karakter.
Vrijdagmiddag en -avond kunnen middelbare scholieren en andere belangstellingen de kampementen
bezoeken.
Op zondag 27 oktober van 10.30 tot ongeveer 12.00u is er bij het haventje een officiële programma.

SCHOOLGIDS

Ieder jaar wordt de schoolgids opnieuw bekeken en geactualiseerd. We hebben dit jaar de gids
gemaakt in Vensters. Vensters is een programma van de PO-raad (primair onderwijs). Misschien heeft
u weleens gehoord van “scholen op de kaart”. Hier vindt u informatie over verschillende scholen.
In de schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs op onze school geregeld is. De gids is goedgekeurd
door de MR op 24 september.
In de bijlage kunt u de gids bekijken. Hij staat ook op de website https://bs-st-willibrordus.nl
Ook het protocol medisch handelen is toegevoegd op de website.
Heeft u liever een papieren versie? Dat kan ook. Geef dit door aan Wilma van der Pol.

RABO CLUBSUPPORT
Bent u lid van de Rabo-bank of kent u iemand die lid is? Dan kunt u ons helpen door, tussen 27
september en 11 oktober, op onze school te stemmen op de Rabo Clubsupport. Bij voldoende
stemmen krijgen we een geldbedrag. De OR van onze school kan deze financiële steun goed
gebruiken om de verschillende activiteiten en festiviteiten te bekostigen. Meer informatie vindt u op
Rabobank.nl/clubsupport.
Zeker nu bekend is dat de opbrengsten van de kledingcontainer dit jaar weg vallen. De prijs die voor
gebruikte kleding wordt betaald is zo laag dat het Leger des Heils de kledingcontainer heeft
opgehaald. Ook het inzamelen van kleding op school, zoals in het verleden gebeurde, is niet meer
rendabel.

EU-SCHOOLFRUIT
Helaas zijn we dit jaar niet ingeloot voor het EU-schoolfruit. U
begrijpt dat we dat erg jammer vinden. En we denken dat dat
ook voor u en de kinderen geldt.
We hebben vier jaar lang geluk gehad en mochten steeds
meedoen. Volgend schooljaar zijn we wel gegarandeerd van
deelname. Als je dit jaar bent uitgeloot, mag je volgend
schooljaar in ieder geval meedoen.
Het fruiteten in de pauze van 10.15u vinden we erg
belangrijk. We vragen u daarom de kinderen voor deze pauze
fruit of groente mee te geven. Het is niet toegestaan om koek
of iets dergelijks mee te nemen.

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Speelgoedbeurs

In de bijlage vindt u de flyer.

