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24 november     schoen zetten 

27 november     maandviering gr. 8 

5 december       sinterklaasviering 

MR 

28 Oktober jongstleden hebben we als MR onze volgende vergadering gehad. In deze 

vergadering hebben we stilgestaan bij de situatie rondom het groeiend leerlingaantal van 

de school, welke mogelijkheden er zijn en welke stappen daarin zijn gezet. Daarnaast 

hebben we de vergadering gebruikt voor het bespreken van de begroting en punten van 

aandacht hieruit. Deze informatie is terug te lezen in de notulen van deze vergadering. 

Ten slotte is een punt van aandacht deze vergadering geweest de betrokkenheid bij en 

relatie met de GMR. Hier zijn een aantal acties voor gedefinieerd en in een door de 

GMR gevraagde evaluatie teruggegeven aan de GMR.  

 

Hallo allemaal,  

Op woensdag 21 oktober om 12:21 uur is onze dochter Jula Noé geboren!  

Het gaat nu goed met ons. Wij zijn volop aan het genieten van ons meisje :) 

Zodra het kan, komen wij met Jula een keer op school.  

Groetjes, Jula, Freek en juf Sanne 

 



 

SINTERKLAASFEEST 2020 

Op zaterdag 14 november zijn Sinterklaas en zijn pieten weer in Nederland aangekomen! 

 

Op dinsdag 24 november mogen alle kinderen van de Willibrordusschool hun schoen zetten in de klas. Mis-

schien zit er dan de volgende dag een verrassing in!? (Eigen schoen meenemen en denken jullie ook aan wat lekkers 

voor het paard?) Op woensdag 25 november komen de leerkrachten om 08:25 uur naar buiten en gaan om 

08.30 uur samen met de kinderen naar binnen. Zoals jullie gewend zijn zullen de ouders/verzorgers buiten blij-

ven. 

 

De Sint heeft dit jaar natuurlijk ook weer hulp nodig van de kinderen van groep 5 t/m 8. 

Zij mochten op vrijdag 13 november een lootje trekken, kregen op maandag vijf euro op de rekening en 

kunnen nu aan de slag met het maken van surprises en gedichten. De surprises mogen op donderdagmiddag 

3 december vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur al op school gebracht worden. 

Op vrijdag 4 december zullen de leerkrachten net als alle andere dagen de 

leerlingen buiten samen ophalen om vervolgens binnen de Sint op te wachten. 

Dit doen we met groep 1 t/m 8 in de gemeenschappelijke ruimte. Na het ont-

vangst van de Sint gaan we samen de surprises en cadeautjes uitpakken (gr 5 t/

m 8) of beginnen met de sinterklaasviering (gr 1 t/m 4). 

Op deze dag hoeven de kinderen ’s ochtends geen eigen eten en drinken mee 

te nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten wél een eigen lunch 

meenemen.   

 

Tijdens de aankomst van de sint zijn de ouders helaas dit jaar vanwege 

het coronavirus niet welkom. Normaal gesproken komt de Sint nog 

thuis bij de zieke kinderen, helaas zal dit nu niet gaan, vanwege het co-

ronavirus. 

 

We willen de ouders/verzorgers van kinderen met een allergie vragen 

om contact op te nemen met de groepsleerkracht i.v.m. een vervangen-

de versnapering, die u zelf moet regelen op woensdag 25 november en 

vrijdag 4 december. Dit kunt u declareren bij de OR. Graag even overleggen met de groepsleerkracht. 

 

De zakjes met strooigoed zullen door de OR met mondkapje op en handschoenen aan gemaakt worden. De 

keuze hiervoor is omdat de kosten van voorverpakte zakjes strooigoed hoog zijn en dit niet binnen het budget 

van de OR past. 

 

Vol verwachting klopt ons hart …………………………… 
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Thema/ letter/doelen groep 1 

In week 47, 48 en 49 werken de kinderen van groep 1 over het thema; Sinterklaas. We werken rondom de let-

ter “p” van pakjes/pieten. (Welke woorden beginnen met de “p“ vooraan? ) 

De doelen waaraan we in deze weken aandacht besteden, zijn o.a;  

Woorden leren over het sinterklaasfeest. 

Sinterklaasliedjes leren. 

Leesmotivatie vergroten door prentenboeken over Sinterklaas (voor) te lezen. 

Cijfersymbolen herkennen/benoemen van 1 t/m 10.  

Tellen t/m 20 (met pepernoten). 

Leren welke woorden op elkaar rijmen.  

Rollenspel oefenen/leren in themahoek “pakjesboot 12.” 

In de gymzaal oefenen voor het behalen van het pietendiploma. 

 

Plakboek: 

Kinderen van groep 1 die nog geen plakboek ( het liefst op A3 ) mee hebben genomen naar school, mogen deze 

nog even inleveren bij de juffen. 

Alvast bedankt! 

 

Tuinteam 

Oproep: metselaar gezocht (of handige Harrie) 

Enkele nieuwsbrieven terug liet het Tuinteam weten plannen te hebben met de schoolmoestuin: moestuin 

wordt schooltuin. Helaas kon de geplande werkdag van 7 november niet doorgaan als gevolg van de corona-

maatregelen. Daarom zijn we nu steeds in kleine groepjes aan het werk. Het volgende project in de tuin is het 

maken van een stapelmuurtje, zoals op het plaatje. We zijn dringend op zoek naar iemand die kan metselen, of 

daar in ieder geval een beetje handigheid in heeft. Wie kunnen we daarvoor vragen, heb je een tip? Of ben jijzelf 

degene die we zoeken? Graag een reactie naar Nienke Welle (n.welle@planet.nl) of Viool Haumerssen 

(zvschreuder@hotmail.com). Dank namens alle kinderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben deze week een stoeltje erbij gezet in groep 1 voor Hugo, wij wensen hem een fijne tijd toe bij ons 

op school! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 3 december. 
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