
AGENDA 

Woensdag 16 november: maandviering groep 3 , 13.30-14.00 uur. 

Maandag 28 november: inloopspreekuur jeugdverpleegkundige op school 

 

 

 

SINTERKLAASFEEST 2022 

 

Op zaterdag 12 november is Sinter-

klaas met zijn pieten weer in Nederland 

aangekomen! 

 

Op dinsdag 29 november mogen alle 

kinderen van de Willibrordusschool hun schoen zetten in de klas. Misschien zit er dan de 

volgende dag een verrassing in!? (Eigen schoen meenemen en denken jullie ook aan wat lek-

kers voor het paard?)  

 

Op woensdag 30 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 ou-

ders/verzorgers buiten blijven. 

 

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

Zij gaan deze week een lootje trekken, krijgen een envelop met vijf euro en een begelei-

dend gedicht. Daarna kunnen ze aan de slag met het maken van surprises en gedichten. 

De surprises mogen op vrijdagmiddag 2 december vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 

uur op school gebracht worden. 

 

Op maandag 5 december zullen de leerkrachten de leerlingen buiten verzamelen/

ophalen. Om de rust voor de kinderen te bewaren willen we alle ouders vragen om het 

kind naar zijn/ haar juf/ meester te brengen op het plein en zelf vervolgens (als jullie willen 

blijven kijken) op de parkeerplaatsen te gaan staan. We willen er zo voor zorgen dat de 

kinderen het goed kunnen zien. Vandaar de vraag om deze ochtend de parkeerplaatsen 

aan de linkerkant (waar ook de Maxi-Cosi plaatsen zijn) vrij te houden. 

 

Na de ontvangst van de Sint zal hij met zijn pieten in elke groep een bezoek brengen.  

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

te nemen. Alle kinderen nemen wel hun eigen lunch mee! 

De Sint komt dit jaar wel weer aan huis bij kinderen die deze dag ziek zijn om persoonlijk 

het cadeautje te brengen.  

 

De ouderraad zal voor de leerlingen met allergieën zorgen voor alternatieven. Mocht u 

hier vragen over hebben, kunt u hierover contact opnemen met Ann Hietbrink of Maria 

Dullaert. 
Maria Dullaert. 

 

Vol verwachting klopt ons hart …………………………… 
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Even voorstellen… 
Ik ben Alisha Hoek, medewerker van team Voormekaar Ruurlo.   

Het Voormekaar team is het sociale wijkteam van de gemeente  

Berkelland. Team Voormekaar is voor inwoners van de gemeente Berkelland het 

aanspreekpunt voor en toegang tot zorg, ondersteuning en activeren. Team Voor-

mekaar ondersteunt bij vragen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin.  

 
Alle basisscholen in Ruurlo hebben een vast contactpersoon vanuit de Voorme-

kaar teams. Voor de Willibrordus ben ik dat. Het doel van mijn rol als contactper-

soon is om de ‘zorgkant’ meer naar school te halen, om preventiever mee te kun-

nen denken en in te kunnen zetten en laagdrempeliger beschikbaar te zijn voor 

leerlingen en hun ouders. Ik ben veelal aanwezig tijdens OT- gesprekken 

(ondersteuningsteam gesprekken), waarbij ik meedenk, adviezen geef en 

waar nodig kan begeleiden naar passende ondersteuning.  

 
Wilt u meer informatie over het team Voormekaar of heeft u vragen over 

wat Voormekaar voor u kan betekenen, belt u dan gerust naar 0545 250 300.  

 

Wellicht tot ziens!  Alisha. 

 

 
InloopspreekuurGGD 

Op maandag 28 november komt de jeugdverpleegkundige op school voor een inloopspreekuur. Heeft u 

behoefte eens van gedachten te wisselen met de jeugdverpleegkundige betreffende de gezondheid of op-

voeding van uw kind(eren), bent u van harte uitgenodigd binnen genoemde tijd bij haar op spreekuur te 

komen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Inloop jeugdverpleegkundige Lieke Huuskes 
 

De jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding 

en zindelijkheid. 

Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogentest helpt zij u graag. 

 

Maandag 28 november 08.15 - 09.00 uur 
Locatie: Willibrordus Ruurlo 

Kunt u deze datum niet op het inloopspreekuur komen en u heeft toch een vraag, stuur dan een e-mail naar Lieke Huuskes, 

l.huuskes@ggdnog.nl 

 

Jarigen 

 

17 november Hugo Gr. 3                          

19 november Puck Gr. 1A-2A 

28 november Elin Gr. 3 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op:  28 november 

mailto:m.krabbenborg@ggdnog.nl

