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Agenda:
 Woensdag 19 december Kerstfeest, diner van
17.30 uur tot 18.30 uur. Welkom in het lokaal
vanaf 17.20 uur. Op beide gebouwen kunnen
ouders naar de kerstborrel.
 Opruimen na kerstdiner en donderdagochtend
20 december; helpt u een handje mee?
 Donderdag 10 januari ophalen oud papier
 14 t/m 18 januari vindt het (digitale)
oudertevredenheidsonderzoek plaats
 14 t/m 18 januari vindt het (digitale) leerlingtevredenheidsonderzoek plaats (groep 6,7 en 8)
 Vanaf 14 januari afname Cito-toetsen in de
groepen 3 t/m 7.
 Dinsdag 15 januari: voorstelling voor groep 2A
 Woensdag 16 januari: vergadering Ouderraad
 Donderdag 17 januari: voorstelling voor groep
2B en 2C
 Vanaf 21 januari: adviesgesprekken VO voor
groep 8, uitnodiging volgt nog via digiDuif
 Vrijdag 25 januari afscheid juf Elly van Dijk rond
half vijf.

Ook dit schooljaar kunnen we weer terugblikken op een
geslaagd Sinterklaasfeest. Zowel op de Groeneweg als
op de Stampioendreef heeft Sinterklaas voor vele blije
gezichten kunnen zorgen met een gezellig bezoek aan
de klas en uiteraard ook een leuk cadeautje. Vanaf
groep 5 was het genieten van fraaie surprises en vaak
ook mooie gedichten.
Nadat Sinterklaas was uitgezwaaid en de bijbehorende
versiering weer netjes was ingepakt, zijn ouders en
leerkrachten direct begonnen met de school in
kerstsfeer te brengen. Dank voor alle helpende handen
die dit mogelijk hebben gemaakt.
De dag van deze nieuwsbrief hebben alle kinderen
kunnen genieten van een sfeervolle kerstviering in de
Willibrordkerk. Minstens zo gezellig is het kerstdiner in
de klassen, waar alle ouders met verschillende
gerechten ook weer hun gewaardeerde bijdrage aan
hebben geleverd.
Wij hopen trouwens dat vele ouders dit schooljaar ook
gezellig even een drankje blijven drinken op school tijdens het kerstdiner. Dit jaar heeft de ouderraad op beide
locaties een gezellige ruimte ingericht voor alle ouders.
De donderdag staat eigenlijk altijd in het teken van het opruimen van de klas en het afsluiten van de eerste helft van
het schooljaar. Dan is het tijd om van de kerstvakantie te gaan genieten en bij te komen van alle feestelijke drukte.
Het team van de Willibrord wenst alle kinderen en ouders een hele fijne kerstvakantie, sfeervolle feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

Personeel:
In de eerste maanden van het schooljaar zijn er gelukkig niet heel veel zieke juffen en meesters geweest op de
Willibrord. Dat heeft er voor gezorgd dat er in alle groepen niet of nauwelijks invallers nodig zijn geweest.
In groep 3A is juf Karin met zwangerschapsverlof. Maandag 10 december is zij bevallen van een zoon (Kai). Zowel met
moeder als met Kai gaat alles goed en ook papa en broer Tim genieten met volle teugen.
Juf Eva heeft in de achterliggende maanden ouderschapsverlof opgenomen. We zijn heel blij met Juf Mascha, die
deze periode in groep 3B juf Eva heeft vervangen. Na de Kerstvakantie gaat juf Eva zelf weer aan de slag.

Afscheid juf Elly
Juf Elly van Dijk gaat helaas stoppen met lesgeven na 17 jaar op de Willibrord gewerkt te
hebben. Ze heeft hier op school in vele groepen gewerkt; van kleutergroep tot bovenbouwgroep.
Daar draaide ze haar hand niet voor om. Ze heeft dit werk altijd met volle inzet, aandacht en
passie gedaan.
Vrijdag 25 januari gaat juf Elly met groep 6a en 7b een bezoek brengen aan het Rijksmuseum in
Amsterdam. Een bijzonder uitstapje, waarmee ze afscheid neemt van haar huidige twee
groepen. (Haar laatste werkdag is donderdag 31 januari.) Eenmaal terug uit Amsterdam (rond
half vijf) is er gelegenheid voor ouders om op school afscheid te nemen van juf Elly.
Wij willen Elly alvast hartelijk danken voor haar enorme inzet en collegialiteit hier op school. We
wensen haar nog heel veel gezonde en gelukkige jaren toe.

Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020:
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is inmiddels bekend en ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober2019
Kerstvakantie
vrijdag 20 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie
vrijdag 21 februari t/m zondag 1 maart 2020
Pasen
vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020
Meivakantie
zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren
maandag 1 juni en dinsdag 2 juni 2020
Zomervakantie
vrijdag 17 juli t/m zondag 30 augustus 2020
In dit rooster zijn drie extra vrijdagen als vrije dagen opgenomen (kerstvakantie, voorjaarsvakantie en
zomervakantie). Ook dinsdag 2 juni is een extra vrije dag, gekoppeld aan het pinksterweekend.
De maandag na de herfstvakantie (maandag 28 oktober) gebruiken we met het team van leerkrachten voor een
studiedag. De planning van de overige twee studiedagen is op dit moment nog niet bekend.

Vanuit het team:
Trakteren, liever geen taart:
Jarig zijn en trakteren horen bij elkaar en leerkrachten besteden
hier graag aandacht aan. De laatste tijd wordt er vaker op taart
getrakteerd dan voorheen. Voor thuis een leuke en lekkere
traktatie; voor op school is dit echter minder geschikt. De
leerkracht is veel tijd kwijt aan het snijden en uitdelen (vorkjes en
bordjes organiseren). Die tijd wil de leerkracht liever besteden aan
de jarige. Daarnaast hebben de kinderen hun eigen ‘pauzehapje” al
bij zich, waardoor het vaak te veel is om op te eten. Je kunt deze
traktatie immers niet bewaren. Helaas belanden dan veel stukken
taart in de prullenbak, zonde toch? De leerkrachten en de meeste
kinderen weten een gezonde en/of kleine traktatie te waarderen.
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Ophalen Oud Papier:
Het oud papier dat u verzamelt wordt opgehaald op donderdag 10 januari. Met de opbrengst worden extra
materialen gefinancierd, waar normaliter geen budget voor is. Donderdag 14 februari is het volgende
ophaalmoment. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerstspullen opruimen:
Voor het opruimen van de kerstspullen kunnen wij uw hulp goed
gebruiken. De versieringen in de school en de klassen zullen
woensdagavond 19 december, na het Kerstdiner, direct worden
opgeruimd. De dozen met versieringen zullen donderdagochtend
20 december op zolder worden teruggezet. Het zou fijn zijn als er
ook daarbij ouders willen komen helpen. Vele handen maken
immers licht werk. Wij hopen op uw hulp.
De Kerstcommissie.

digiDuif
Al jaren werken wij met veel plezier met digiDuif. Het is voor ons een heel prettig
systeem om naar u te mailen en om rapportgesprekken te plannen. Veel ouders
maken al gebruik van de digiDuif-app, maar nog niet iedereen. Deze kan geïnstalleerd
worden op diverse apparaten waardoor het gebruik van digiDuif nog makkelijker
wordt.
In digiDuif staan ook uw gegevens, zoals uw woonadres, e-mailadres en diverse
telefoonnummers. Zou u deze weer eens kunnen controleren?
U kunt zelf in digiDuif aangeven of u deze gegevens wilt delen met andere ouders of
niet. Misschien heeft u dit jaren geleden al ingesteld, maar is het in verband met de
nieuwe AVG-wetgeving verstandig om deze instellingen nog even te checken.

Vanuit de ouderraad:
Op zoek naar talent en materiaal:
Beste ouder(s), verzorger(s),
Vanuit de ouderraad willen wij u het volgende vragen:
voor verschillende commissies zijn wij op zoek naar ouders die mogelijk een bijdrage kunnen leveren om een feest of
dag extra bijzonder te maken. Heeft u een verborgen talent of spullen waarvan u denkt “Dat kan een leuke aanvulling
zijn bij een commissie”, dan horen wij dat graag van u.
Als voorbeeld noemen we het aankomend carnavalsfeest: Wij zijn altijd op zoek naar creatieve ouders, denk aan
schminken, tekenen, schilderen en dans. Maar denk bijvoorbeeld ook aan feestverlichting, muziekinstallaties, etc.

3

Spreekt dit bericht u aan dan horen wij graag uw reactie. Stuur een e-mail naar barrygemmink@gmail.com en u
krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.
Graag benadrukken wij wel dat dit geen verplichting is om lid te worden van de ouderraad. U bent natuurlijk wel van
harte welkom.
Hartelijk dank alvast van de ouderraadsleden

Vanuit de overblijf:
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij merken dat er in de lunchtrommels van de kinderen af en toe koeken en/of snoepjes zitten.
Wij begrijpen dat de verleiding erg groot is uw kind iets extra’s mee te geven. Zoals wellicht bij u
bekend is hebben wij met school de afspraak geen koek of snoep mee te geven tijdens de
overblijf.
Tijdens de overblijf eten de kinderen een boterham met beleg zoet of hartig. Als extra mag een
gezonde snack zoals ontbijtkoek, rijstwafel, rozijntjes, noten, groente of fruit toegevoegd
worden. Fruit krijgen de overblijfkinderen ook van de overblijf aangeboden.
Heeft uw kind toch iets anders bij zich, dan geven wij dit weer mee terug naar huis.

Nieuwe overblijfkrachten gevonden:
Wij zijn heel blij te kunnen melden dat we een aantal nieuwe overblijfkrachten hebben.
Ingezonden stukje van een overblijfkracht:
Waarom ik overblijfmoeder ben geworden? Ik wilde iets extra's doen voor school. Daarnaast woon ik niet dichtbij
school en is het voor mijn kids rustiger om over te blijven. Maar ja, ik ben wel vrij op deze dag, dus dan ga ik bij hen
overblijven i.p.v. zij bij mij. Overblijven doe ik nu al zo'n 3 jaar met veel plezier en gezelligheid in de klas. De ene week
bij mijn jongste dochter en de andere week bij mijn oudste dochter. Er is ook een tijd geweest, toen ik 2x in de week
overblijfmoeder was, dat ik in een hele andere klas stond. Dat was ook een hele leuke tijd en de kids vonden het super
leuk dat ik probeerde met hen mee te voetballen etc. Dus interesse tonen in de kids maakt het nog leuker voor de
kinderen. Zowel overblijven met peuters als in de bovenbouw heb ik gedaan. Allebei superleuk.
Dus heb je een dag vrij, kom zeker een dag overblijven bij de kinderen en leer ze eens van een hele andere kant
kennen!

Vanuit de parochie:
Uitnodiging kinderkerstfeest:
Op 26 december a.s. vieren we weer het kinderkerstfeest, waar iedereen van jong tot oud van harte welkom is!
Hoe het precies zit met de geboorte van Jezus wordt duidelijk gemaakt door alle kinderen van de zondagsschool.
Dit doen ze dit keer door het opvoeren van een eigentijdse musical met gebruik van social media.
De deuren van de Hervormde kerk in Bergschenhoek gaan om 9.00 uur open en het feest begint om 9.30 uur.
Het duurt tot ongeveer 10.30 uur. Fijne dagen gewenst en graag tot dan.
Teams van Jeugdweek en Zondagsschool
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