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Kinderboekenschrijfster Rian Visser op bezoek 
Dinsdag 16 en woensdag 17 november komt Rian Visser bij ons op bezoek. Rian schrijft 

stoere kinderboeken voor alle leeftijden. Haar liefde voor vechtsport, paarden, robotica 

en buitenaardse wezens komt in haar boeken terug. De kinderen van de Boekenbende 

hebben Rian uitgenodigd en zij hebben alvast bedacht wat ze haar willen vragen. Voor 

kinderen die net kunnen lezen zijn haar boeken over Blitz  (een grapping buitenaards 

mannetje) erg leuk en voor de bovenbouw de serie ‘Robotoorlog’ (over de strijd tussen 

goed en kwaad), die ook geschikt is voor kinderen met dyslexie. 

 



SINTERKLAASFEEST 2021 

Op zaterdag 13 november zal Sinterklaas met zijn pieten weer in Nederland 

aankomen! 

Op dinsdag 30 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 lekkers voor het paard?)  

Op woensdag 1 december 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 blijven. 

 

De Sint heeft dit jaar natuurlijk ook weer hulp nodig van de kinderen 

van groep 5 t/m 8. 

Zij gaan op vrijdag 12 november een lootje trekken, krijgen een en-

velop met vijf euro en een begeleidend gedicht en kunnen aan de slag 

met het maken van surprises en gedichten. De surprises mogen op 

donderdagmiddag 2 december vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 17.00 

uur op school gebracht worden. 

 

Op vrijdag 3 december zullen de leerkrachten net als alle andere dagen de leerlingen buiten verzamelen. 

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 het ontvangst 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.   

Normaal gesproken komt de Sint nog thuis bij de zieke kinderen, helaas zal dit nu 

niet gaan, vanwege het coronavirus. 

 

Anders dan voorgaande keren: de OR zal voor de leerlingen met allergieën zorgen 

voor alternatieven. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u hierover contact op-

nemen met Ann Hietbrink of Maria Dullaert. 

 

Vol verwachting klopt ons hart …………………………… 

 

Thema Sinterklaas groep 1 en 2: 

In week 46, 47 en 48 werken de kinderen van groep 1 en 2 over het thema: Sinterklaas.  

In deze weken staat de letter "p" van Piet centraal. Als uw kind thuis nog voorwerpen heeft die beginnen met 

de "p", mogen die worden meegenomen naar school om in het letterkastje te leggen. In de weekplanning ko-

men o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

• Het volgen van de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Navertellen, er over praten en naspelen. 

• De huishoek wordt omgetoverd tot Pakjesboot 12 waarbij de kinderen gaan oefenen met rollenspel door 

middel van rollenkaartjes.  

• We gaan rekenactiviteiten doen met pakjes en pepernoten. Het oefenen van de telrij, buurgetallen, klein 

en groot, licht en zwaar en natuurlijk nog veel meer.  

• Bij het maken van de werkjes gaan we oefenen met het hanteren van een schaar/kwast en het knippen/

plakken. 

• Oefenen met de juiste pengreep en het inkleuren binnen de lijntjes. 

• We gaan groepswerkjes doen waarbij we een mooie stoomboot gaan knutselen.  

• We gaan bezig met boeken, liedjes en versjes rondom het thema Sinterklaas.  

Meester Wout zorgt voor een pietengymles, waarbij ze een echt pietendiploma kunnen halen. 

We hebben er al veel zin in! 
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 Week van de techniek 

Week 47 is in Berkelland de Week van de Techniek. Met ondersteuning van de 

Achterhoek Ambassadeurs kunnen wij de leerlingen van groep 3 tot en met 8 een 

bijzondere workshop aanbieden op het gebied van techniek. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

• De leerlingen uit groep 8 gaan in een moderne workshop kennismaken met het  

Ambacht smeden. In de trailer en of tent van Mondra opleidingen maken zij onder deskundige  

leiding een eigen sleutelhanger. 

• De leerlingen in de groepen 6 en 7 laten wij graag kennismaken met Mad Science. Op  

een prikkelende manier worden zij door een groep gekke professoren meegenomen in de  

wereld van wetenschap en techniek. 

• Voor de groepen 4 en 5 wordt een Robotrace georganiseerd door STEAM Academy,  

waarbij de leerlingen een robot over een parcours gaan programmeren. Degene die het  

snelst de robot weet te programmeren wint een leuke prijs.  

• Groep 3 gaat kennis maken met de alleskunner Photon. De zeer toegankelijke, via een  

app aan te sturen Photon heeft met zijn ruimteschip een crash gemaakt en is daardoor  

alles wat hij ooit geleerd heeft weer vergeten. Door samen door een reeks oefeningen te  

lopen, kunnen kinderen Photon helpen zijn vaardigheden weer terug te krijgen. 

Financiële verantwoording Ouderraad 2019/2020 en 2020/2021 

Beste ouders,  
Graag nodigen we je als Ouderraad uit voor de financiële afsluiting van het schooljaar 2019/2020 en 2020/2021. 

Deze vindt plaats op 24 november, vanaf 20:00 uur en is alleen te volgen via een virtuele bijeenkomst in de ap-

plicatie teams. 
Het is ongebruikelijk dat dit voor twee jaar tegelijkertijd is. Dit is omdat we door corona de kascontrole pas in 

mei 2021 hebben kunnen houden. Daarna hebben we besloten om de kascontrole voor beide jaren te combine-

ren. 
Ook nu zitten we in een wat lastige situatie i.v.m corona en houden we deze toelichting via een virtuele sessie. 

Mocht dit in jouw situatie niet mogelijk zijn en wil je toch betrokken worden, neem dan even contact op met 

Willem Haumerssen of Ann Hietbrink. 

Meld je aan via de agenda van Social Schools. Als je dat gedaan hebt voor 23 november, dan krijg je op 24 nove-

mer een berichtje vanuit Social Schools met daarin de link om deel te nemen. 

Jarigen 

17 november Hugo  Gr. 1B-2B 

Van harte gefeliciteerd! 

In groep 1B-2B hebben we deze week een stoeltje erbij gezet voor 

Puck, we wensen haar een fijne tijd toe bij ons op school! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 25 november 


