
 

 

Meedoen met de Boekenbende 

Komend schooljaar bieden wij het project 'Boekenbende' aan, in samenwerking met 

Bibliotheek Oost Achterhoek. De Boekenbende gaat over plezier in lezen, genieten 

van mooie verhalen en kennismaken met verschillende soorten boeken om te ontdek-

ken wat je leuk vindt. De kinderen van de Boekenbende mogen een kinderboeken-

schrijver uitnodigen voor een bezoek aan hun klas. 

De Boekenbende is op woensdagmiddagen van 15 september tot en met 22 decem-

ber, van 12.30 tot 14.30 uur. Kinderen uit groep 4 tot en met 8 kunnen meedoen 

(maximaal 20 deelnemers). De kinderen worden op school opgevangen door Jannet 

Molendijk van Bibliotheek Oost Achterhoek en door Anne Woltering, de leraaronder-

steuner van Daltonschool Willibrordus. Na een rondje eten en buitenspelen worden 

er verschillende activiteiten gedaan en kan de groep naar de bibliotheek lopen. Om 

14.30 uur zijn de kinderen terug op school. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Voor uitgebreide informatie: zie de bijlage. 

Voor deelname aan dit project kunnen ouders hun kind(eren) opgeven door een mail 

te sturen aan: m.devries@willibrordus.skbg.nl  

 
Schoolkalender 

De schoolkalender in Social Schools is bijgewerkt voor het komende schooljaar. Alle 

normale activiteiten zijn er weer in opgenomen, uiteraard onder voorbehoud van co-

ronamaatregelen. Om de kalender te kunnen printen is het handig om Social Schools 

te openen op een groot scherm. 

Wanneer het mogelijk is om een activiteit met ouders samen uit te voeren dan komt 

die vraag via de groepsapp. 

 

Prettige vakantie 

Het schooljaar is ten einde, we gaan vakantie vieren. Het was opnieuw een vreemd 

schooljaar. Vanaf deze plek wil ik alle ouders bedanken die hun kind(eren) tijdig thuis 

hebben gehouden en hebben laten testen. Na de periode van de lockdown was dat 

extra lastig, maar het heeft er voor gezorgd dat er geen hele groepen in quarantaine 

hoefden. Top! 

Het team van Daltonschool Willibrordus wenst alle kinderen en ouders een heel fijne 

vakantie! 

Start na de vakantie 

De leerkrachten halen de kinderen 's morgens op van het schoolplein om 8.25 uur. 

Dat blijft zo. We zien dat we vlot kunnen starten met de les en we willen na de vakan-

tie nog voorzichtig zijn met ouders in school. Dat betekent wel dat ouders geen gele-

genheid hebben om even met hun kind mee de klas in te lopen om te zien waar de 

klas mee bezig is en hoe je kind werkt. Daar zoeken we een oplossing voor. 
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Met hulp waar 
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Jarigen 

18 juli  Buck  Gr. 3 

23 juli  Eddy  Gr. 2 

24 juli  Sofie  Gr. 3 

27 juli  Jette  Gr. 5 

27 juli  Gyan  Gr. 7 

31 juli  Marly  Gr. 1 

1 augustus Ilse  Gr. 3  

2 augustus Jens  Gr. 1 

2 augustus Thijs  Gr. 4 

7 augustus Sophie  Gr. 3 

10 augustus David  Gr. 5 

11 augustus Dion  Gr. 3 

13 augustus Hidde  Gr. 4 

17 augustus Daan  Gr. 1 

19 augustus Finn  Gr. 4 

26-augustus Isa W  Gr. 5 

30 augustus Jack  Gr. 1 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 


