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Jarig

Studiedag, kinderen vrij

Joy en Luna uit groep 8,
Djoeke uit groep 6, Puck uit groep 7
Mies uit groep 3-4
Stijn uit groep 6, Jullian uit groep 7

Tweede Paasdag
Studiedag, kinderen vrij

Suus uit groep 4-5

Buitenlesdag
Saar uit groep 6
Janne uit groep 6
Milan en Noah uit groep 8

GMR
Eindcito groep 8
Kind-oudergesprekken
Eindcito groep 8
Kind-oudergesprekken
Kind-oudergesprekken
Koningsspelen
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Krachtgroep
Belangrijke data in mei
3 tot en met 14 mei
meivakantie
19 mei
schoolfotograaf

Madelief uit groep 6

24 mei
25 mei

2e Pinksterdag
MR

WELKOM OP SCHOOL

Welkom Cas, in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie.
We wensen jou een fijne schooltijd met mooie ervaringen en
warme vriendschappen.

Er is dit jaar geen open dag.
Voor schooljaar 2021-2022 kunt u uw kinderen opgeven via de
website bs-st-willibrordus.nl. U kunt natuurlijk ook een afspraak
maken voor een rondleiding en gesprek.
Tel 0411 604019 of w.vanderpol@cadansprimair.nl

JEELO NIEUWS
Zorgen voor dieren is het nieuwe Jeelo-project. We wisten
het wel, maar zijn steeds aangenaam verrast hoe
enthousiast de kinderen zijn over dit project. De opening
was sowieso geweldig. Michelle is met haar pony Queen
naar school gekomen. De komende weken zijn nog
spannend. We hopen dat de eieren in de broedmachine
uitkomen.

AFSCHEID
Soms lijkt het nog maar een paar jaar geleden dat ik in Esch op kleuterschool het Woelige Hoekje ben
begonnen. Met heel veel plezier heb ik hier bijna vijfenveertig jaar gewerkt. De kinderen uit mijn eerste
groepje, zijn nu zelf ouders en hun kinderen zie ik weer op school.
Ik had het niet beter kunnen treffen. Esch heeft een speciaal plaatsje in mijn hart. Een klein dorp, maar
groot door de mensen die er wonen. Hier heb ik ervaren dat betrokkenheid, hulpvaardigheid en
warmte het verschil maken. Met veel plezier ga ik iedere dag naar mijn werk. Met ingang van 1
oktober gaat dat veranderen. Ik heb besloten om met vervroegd pensioen te gaan en hoop samen
met Joop nog mooie jaren te hebben.
Ook Annie Rutten stopt met ingang van het nieuwe schooljaar.
Uiteraard houden we u op de hoogte wie de nieuwe directeur wordt. De MR en het team zijn hierbij
betrokken.

MIDAS
We zijn overgestapt naar Midas, een nieuwe digitale leeromgeving voor zowel leerkrachten als
leerlingen. Wat voorheen MOO was, is nu Midas.
Via https://cloud.drieo.nl/cadansprimair kan ieder in zijn eigen account inloggen. Hiervoor is de
mailnaam (dus het mailadres) de gebruikersnaam en het wachtwoord wat bij leerlingen bekend is,
nodig.
Op school kunnen de leerlingen meteen in basispoort (willibrordus) omdat het IP adres herkend wordt.
Voor thuisinlog in Basispoort dient men nogmaals het mailadres en het wachtwoord in te voeren.
Uiteraard hopen we dat online lessen niet meer nodig zijn, maar wellicht vinden jullie het leuk om een
kijkje te nemen in Midas.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Vakantierooster: goedgekeurd door de MR
Herfstvakantie
Ma 25-okt-21 tm
Kerstvakantie
Ma 27-dec-21 tm
Voorjaarsvakantie
Ma 28-febr-22 tm
2e Paasdag
Ma 18-apr-22
Meivakantie
Ma 25-apr-22 tm
Hemelvaart
Do 26-mei-22 tm
2e Pinksterdag
Ma 06-jun-22
Zomervakantie
Ma 25-jul-22
tm

vr 29-okt-21
vr 07-jan-22
vr 04-mrt-22
vr 06-mei-22
vr-27-mei-22
vr 02-sep-22

De planning van de studiedagen is nog niet definitief bekend. Die volgt zo snel mogelijk.

MUSICAL GROEP 8

De start is gemaakt. Groep 8 is
begonnen met het oefenen van de
eindmusical. Veel succes en we zijn
heel benieuwd naar het resultaat.

KONINGSSPELEN
Commissie Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Helaas nog niet zoals anders, maar we gaan er een leuke,
sportieve dag van maken.
We willen vragen of alle kinderen deze ochtend een gezond ontbijt mee naar school nemen, zodat we
vol energie aan de dag kunnen beginnen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een gekookt eitje, een
cracker, rijstwafel, krentenbol, wraps, groente/fruit. Hierbij een link voor meer
inspiratie: https://heitenmem.nl/artikel/456/20-simpele-verschillende-soorten-gezond-ontbijt-voorkinderen/

Wij zorgen, namens de commissie Koningsspelen, voor een gezonde traktatie bij het ontbijt.
Na het ontbijt en de Koningsspelen dans gaan de kinderen verschillende sportieve activiteiten doen
rondom de school. Deze doen ze alleen met de eigen groep, dus coronaproof in de eigen bubbel.
Graag die dag sportieve kleding aan en eventueel extra drinken mee. We hebben die dag schoolfruit
en bij dat moment krijgen ze drinken van ons.
We sluiten de dag weer af in de klas met iets lekkers.

NIEUW MEUBILAIR

In groep 7 en 8 hebben we nieuw meubilair. De tafels en stoelen hebben allemaal dezelfde hoogte.
De voetsteunen op de stoelen maken het verschil. De kinderen zijn enthousiast. We hebben ook twee
statafels. Dat biedt weer mogelijkheden om op een andere manier te werken.

KLEDINGCONTAINER

Een win-win situatie vinden we de kledingcontainer op onze speelplaats. Een bijdrage aan het milieu
en extra inkomsten voor de OR.
Heeft u dus kleding-schoenen-tassen-beddengoed-petten-huishoudtextiel-gordijnen-knuffels die u
niet meer gebruikt, dan kunt u die kwijt in de container op de speelplaats voor de school.
De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan naar de OR. Zij besteden het geld aan activiteiten
en feestjes voor de kinderen.
We moeten zelf doorgeven of de container vol is. We houden dat zoveel mogelijk zelf in de gaten.
Mocht u een volle container aantreffen, dan graag melden op het telefoonnummer van de school 0411
604019.

TRAKTATIE

De verjaardag van uw kind is een speciale dag. Een dag om te vieren. Daar hoort een traktatie bij. Het
beleid van de school is om gezond te trakteren. We zien veel creatieve, gezonde traktaties op school.
We waarderen het dat u met ons meedenkt. Heeft u inspiratie nodig, kijk dan eens op deze site.

https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumen
ten/Mijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf

SCHOOLFOTOGRAAF
We hebben de schoolfotograaf gereserveerd voor woensdag 19 mei. Mocht het onverhoopt niet door
kunnen gaan, door aangescherpte coronamaatregelen, dan houden we u op de hoogte.

NIEUWS VAN HET BERENHUIS

NIEUWS UIT DE OMGEVING

