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Voorstellen  

Agenda 
29 september t/m 5 oktober Oudergesprekken 

7 oktober   Studiedag alle kinderen zijn dan vrij 
 

 

Communicatie 

Hoe kan ik de leerkracht van mijn kind bereiken? Hoe meld ik mij aan om te helpen bij 

een activiteit? 

Op school hanteren we verschillende communicatiekanalen met verschillende doelen. 

Social Schools: Wanneer een nieuwe leerling op school komt krijgen ouders de inlogge-

gevens om een account aan te maken bij Social Schools. Ouders beheren dit account 

zelf. Via Social Schools ontvangen ouders de digitale nieuwsbrief iedere twee weken, 

met schoolbrede informatie. Leerkrachten delen informatie via Social Schools die speci-

fiek voor hun groep van belang is, waaronder uitnodigingen voor contactgesprekken. 

Ieder jaar in hun eerste bericht naar de ouders van hun nieuwe groep delen leerkrach-

ten hun e-mailadres. 

MR en OR maken gebruik van Social Schools om enquêtes en berichten met ouders te 

delen. Dit loopt via de leerkracht die lid is van de OR. Via de nieuwsbrief informeren zij 

ouders over naderende activiteiten. Als er hulp van ouders gevraagd wordt dan gaat dit 

ook via Social Schools. 

E-mail: Leerkrachten zijn bereikbaar op hun persoonlijke email-adres, behalve voor ziek-

meldingen (telefonisch ziekmelden). Het algemene e-mailadres van school is direc-

tie@willibrordus.skbg.nl. MR en OR hebben een eigen e-mailadres: OR: ORruur-

lo@willibrordus.skbg.nl MR: MRWillibrordus@skbg.nl 

App-groepen: Iedere groep heeft een app-groep voor ouders, die beheerd wordt door 

de klassenouders. 

 

Voorstellen 

Hallo! Mijn naam is Sem Timmermans, Ik ben 20 jaar en 

woon in Borculo. Het aankomende half jaar ben ik te vin-

den in groep 4 bij meester Koen. Ik zit in mijn eerste jaar 

Pabo en ga hier mijn eerste stage lopen. Ik volg de Pabo 

op het Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Ik loop het 

eerste half jaar elke dinsdag stage in groep 4. De tweede 

helft van het jaar zal ik ook stage lopen op de school bij 

een andere groep.  

Ik heb veel zin in het komende jaar en kijk er naar uit om 

er een leerzaam en gezellig jaar van te maken!  



 

 

 

 

 

SAVE THE DATE! 

Start de herfstvakantie feestelijk, samen met andere ouders, het team en de OR. 

Wanneer: vrijdag 21 oktober 17.00 – 19.00 uur 

Voor wie: alle ouders van de Willibrordus EN hun kinderen 

Waar: op het schoolplein 

Verdere info volgt via social schools en nieuwsbrief 

FAMILIEMIDDAG 

Actiedag Westerbork Scholenproject 

  
Op zaterdag 24 september vindt van 10.00 tot 16.00 uur in de Dorpskerk in Ruurlo een actie plaats om geld in 

te zamelen voor het Westerbork scholenproject. 
Dit project stelt leerlingen uit de hoogste groep(en) van alle scholen in Ruurlo en Mariënvelde in staat om van-

uit eerste hand te leren over de Tweede Wereldoorlog.  
Zo komt een gastspreker op school vertellen over zijn of haar oorlogservaringen en bezoeken ze een synago-

ge en moskee.  En ze gaan, met de bus Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

  
De actiedag kent een vrije inloop met een leuk en interessant programma. Zo zijn er gezellige kraampjes 

(boeken, gebak, creatief), zingt om 10.30 uur kinderkoor Sing a Song en spreken om 11.30 uur de Berkellandse 

vluchtelinge Zaahra uit Somalië en Julia uit Oekraïne  over hun persoonlijke ervaringen, over hun vlucht en 

opvang in Nederland. 
De groepen 8 van de basisscholen die dit schooljaar meedoen aan het scholenproject hebben een schrijf- en 

tekenopdracht gemaakt over het thema 'Wat betekent vrede en vrijheid voor jou?'. De groepen 3-4 en 5 

maakten een kleurrijke wereldkaart ‘Voor Vrede’. Er is een prijsje voor iedere groep voor de mooiste kleur-

plaat. Als je wilt weten of je kind een prijs heeft gewonnen kom de even naar  de kerk! Al deze werkjes zijn in 

de kerk te zien. Ook is er de expositie ‘1572 Geboorte van Nederland' te zien. 

  

Kom even kijken en steun daarmee het project! 
  

Jarigen 

25 september Merel Gr. 4                                                  
1 oktober Tijn Gr. 8 

1 oktober Jet Gr. 3 
3 oktober Dieke Gr. 6 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 6 oktober 
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Voorstellen 

Wij zijn Stijn en Wout, werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en wij verzorgen dit jaar de lessen bewegings-

onderwijs op school. Voor mij (Wout) wordt dit het vierde jaar bij de Willibrordus als gymdocent, Stijn gaat er 

dit jaar nieuw starten. De extra hulp (en dag) is vooral vanwege de gewijzigde schooltijden en uitbreiding van 

een tweede gymles voor groep 1/2. Ik ben dus Stijn en zal op woensdagmiddag de gymlessen verzorgen voor de 

groepen 1/2. Ik kom uit Eibergen, ben 21 jaar en sinds dit jaar bij de SFB gestart als nieuwe collega na vorig jaar 

als LIO-stagiaire al meegedraaid te hebben. Mijn hobby is voetbal, maar ik heb er erg veel zin in om mijn plezier 

voor sporten en bewegen over te brengen op de kinderen bij de Willibrordus!  

  

Wij maken in onze lessen gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele schooljaar waarin 

de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoernooien en de sportintro’s zijn verwerkt. 

Zo maken leerlingen kennis met allerlei lokale sporten/sportverenigingen en kunnen zij zich motorisch op alle 

vaardigheden ontwikkelen. Sinds vorig schooljaar zijn ook de onderdelen weerbaarheid en bewegend leren toe-

gevoegd in de jaarplanning.  

De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Jaarlijks nemen wij hiervoor bij 

de groepen 2 t/m 8 de BLOC-test af. Met deze resultaten kunnen wij zorgleerlingen extra hulp bieden in de 

gymles of bijvoorbeeld uitnodigen voor GymXtra of de SportCross.  

Al jaren probeert de SFB een doorlopende beweeglijn te creëren voor 0-100 jaar in Berkelland.   

  

Dit jaar starten we met een uniek traject in Nederland; de interventie Sportontdekking & Sportmotivatie. Hier-

in bespreken wij als vakleerkracht met de leerlingen of zij al aan een sport doen.  

Mochten kinderen nog niet sporten, dan gaan we samen met hen op ontdekking welke sport ze leuk vinden en 

wat bij hen past. Dit proberen we zoveel mogelijk in onze lessen bewegingsonderwijs te integreren en daar 

waar nodig zal dit (in overleg) plaatsvinden na schooltijd. Hierin nemen we de mogelijke belemmeringen (zoals 

motorische vaardigheid, kosten, reistijd) onder de loep en proberen we samen met het kind en thuisfront een 

passende sport te vinden.  

  

Mochten jullie vragen hebben over de gymlessen, de beweegtest of het nieuwe Sportontdekking & Sportmotiva-

tie traject, neem gerust contact met ons op!   
 

Met sportieve groet,                                                     Like ons op facebook  

Stijn en Wout                                                               www.facebook.com/sportfederatieberkelland     

Sport Federatie Berkelland  

  

www.sportfederatieberkelland.nl        

Naam:  E-mail  Groepen:  Dagen:  

Stijn Kruisselbrink  stijn@sportfederatieberkelland.nl  1/2   Woe  

Wout Klein Goldewijk  wout@sportfederatieberkelland.nl  1 t/m 8  Di en do  
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