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Agenda 
25 januari  Start van de Nationale Voorleesweken 

1 februari Maandviering groep 1-2A 13.30-14.00 uur 

1 februari  Open dag en informatieavond voor nieuwe ouders 

 

Padvast in de schooltuin 
Tiem Wassink en zijn vader Sander en opa Nico Glasbergen hebben op een regenachti-

ge zaterdag Padvast aangelegd in de schooltuin. Nu zijn de plantenbakken met schone 

voeten bereikbaar en kunnen de kinderen er goed omheen lopen. Zo krijgt de school-

tuin langzaam vorm, we zijn er erg blij mee. Hoveniersbedrijf gebr. Arends uit Wich-

mond, hartelijk dank voor het leveren en sponsoren van het materiaal en de techniek! 

 

Start van de Nationale Voorleesweken 
Woensdag 25 januari is de start van de Nationale Voorleesweken. Om 8.30 uur starten 

we met het Voorleesontbijt. Er staat een gezellig ontbijt klaar in de klassen, de kinderen 

hoeven thuis niets te eten. Als iedereen voorzien is van wat lekkers dan leest een vader, 

moeder, opa of oma voor. Zo maken de kinderen alvast kennis met de boeken van de 

twee schrijvers die bij ons op bezoek komen: Mieke van Hooft en Fred Diks. In alle 

groepen komen de schrijvers een workshop geven. 

 

Open dag en informatieavond voor nieuwe ouders 
Het mocht een aantal keren niet, maar dit jaar hebben de scholen in Ruurlo weer een 

open dag en informatieavond voor nieuwe ouders gepland. Voor de Willibrordus zijn 

zowel open dag als informatieavond op woensdag 1 februari: 
Open dag woensdag 1 februari van 9.00 tot 12.00 uur (ouders kunnen binnenlopen, 

worden ontvangen en zijn welkom in de klassen) 

Informatieavond woensdag 1 februari van 19.30 tot 20.30 uur (Directeur vertelt over de 

school, leerkrachten van groepen 1-2 vertellen over de start in groep 1) 



Carnaval op de Willibrordus 2023:              

 

Op vrijdag 17 februari wordt er weer carnaval gevierd op de Willibrordus.  

Iedereen mag de hele dag verkleed op school komen! 

 

Aan het begin van de carnavalsweek, op maandagochtend 13  

februari, zal onze school een speciale carnavalsnaam krijgen voor de 

carnavalsweek! Deze zal om 8.30 uur onthuld worden voor op het 

schoolplein. 

 

Om alvast in de sfeer te komen, zijn er in week 7 weer een paar  

“gekke dagen”.  

Op dinsdag 14 februari: een gekke sokkendag.  

Op woensdag 15 februari: een gekke-brillen dag. 

Op donderdag 16 februari: een gekke-haren dag.  

Kinderen die het leuk vinden, mogen hieraan meedoen. Deze dagen volgen wij het normale lesprogramma.   

 

Vrijdagochtend wordt er ook eerst nog lesgegeven. 

Op vrijdagmiddag 17 februari vieren wij met alle kinderen carnaval in onze school. We gaan dan starten met 

een polonaise door de school. Aansluitend zal er in de middenruimte “De grote spektakelshow” gehouden 

worden. Leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen dan optredens verzorgen voor de hele school.  

Alle kinderen krijgen in de ochtend tussendoor een traktatie namens de OR.    

 

De kinderen nemen daarnaast ook zelf een tienuurtje en lunch mee naar school. 

 

We zijn benieuwd, hebben er nu al zin in en gaan er samen met de leerlingen een gezellige dag van maken! 
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24 januari Sven Gr. 6 

26 januari Mats Gr. 7 

28 januari Damian Gr. 6 

2 februari Wout Gr. 8 

4 februari Maas Gr. 8 

4 februari Jelte Gr. 3 

4 februari Nyne Gr. 8 

5 februari Thijs Gr. 1-2A 


