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Vanuit de directie
Laatste periode schooljaar:
Met nog 7 weken te gaan in het huidige schooljaar, is de
traditionele eindsprint weer ingezet. De projectweek, het
schoolkamp en de schoolreisjes zijn achter de rug en weer
goed en gezellig verlopen. We gaan op weg naar het laatste
rapport voor de groepen 3 t/m 8, het kleuterfeest en de
afscheidsmusicals van de groepen 8.
Dit schooljaar hebben we het Pinksterweekeinde verlengd
tot een hele week vakantie voor de kinderen. De teamleden
zijn donderdag en vrijdag op school voor een tweetal
studiedagen, gecombineerd met het jaarlijkse teamuitje op
vrijdagmiddag/vrijdagavond.
Ondertussen blijven we de leuke dingen combineren met
hard werken in de groepen, zodat aan het einde van het
schooljaar alle programma’s weer netjes afgerond zijn.
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Schooljaar 2019 – 2020:

Agenda:



Maandag 3 juni Open Podium groepen 1 t/m 7.
Dinsdag 4 juni en donderdag 6 juni 10 minuten
gesprekken voor de groepen ½.
 Vrijdag 7 juni uitgifte laatste rapport groepen 8.
 Maandag 10 t/m vrijdag 14 juni is het een week
Pinkstervakantie voor de kinderen.
 Donderdag 13 juni ophalen oud papier.
 Vanaf maandag 17 juni Cito eindtoetsen groepen 3
t/m 7.
 Dinsdag 25 juni t/m vrijdag 28 juni Avondvierdaagse.
 Woensdag 26 juni: kleuterfeest.
 Donderdag 4 juli musical groep 8C voor genodigden.
 Vrijdag 5 juli musical groep 8B voor genodigden.
 Maandag 8 juli musical groep 8A voor genodigden.
 Woensdag 10 juli High Tea hulp-ouders om 11.00 uur
op de Stampioendreef.
 Vrijdag 12 juli uitgifte derde rapport groepen 3 t/m 7.
 Dinsdag 16 juli ‘uitgooien’ van de groepen 8 om 14.00
uur.
 Woensdag 17 juli wenuurtje 11.00-12.00 uur.
 Vrijdag 19 juli start zomervakantie.

Zoals ieder schooljaar bevinden we ons nu in de periode dat
er achter de schermen al volop plannen worden gemaakt
voor het schooljaar dat gaat komen. Via de nieuwsbrief
houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen die voor u van belang zijn.
Voor dit moment kunnen we u vertellen dat we in het nieuwe schooljaar van start zullen gaan met 15 groepen (nu:
16). We nemen dit schooljaar afscheid van maar liefst drie groepen 8 en dat zorgt ervoor dat we een groep minder
zullen hebben in schooljaar 2019 – 2020. Op de locatie Groeneweg blijven de groepen 1-2B, 1-2C, 3B, 4B, 5B en 6B
actief. Op de locatie Stampioendreef bevinden zicht de groepen 1-2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A & 7B, 8A & 8B.

Personeel:
Het naderende pensioen van meester Leo (september 2019), het afscheid van juf Margré aan het einde van het
schooljaar en het afscheid van meester Hans (groep 8C + 6B) aan het einde van het schooljaar, kunnen we voor een
deel opvangen doordat de Willibrord volgend schooljaar krimpt van 16 naar 15 groepen. Daarnaast staat er een
vacature open voor groep 8. Juf Janine (groep 7B en 6A) gaat ook komend schooljaar deel uitmaken van het team van
de Willibrord.
Deze wisselingen in personeel betekent wel dat we dit schooljaar wat later dan gebruikelijk het totale overzicht van
de indeling van de groepen en leerkrachten bekend kunnen gaan maken. Zodra het hele plaatje duidelijk is, zullen we
het overzicht via Social Schools met u delen.

Eindtoets Route 8:
Voor het tweede jaar op rij hebben de 8e groepers van de Willibrord de eindtoets van Route 8
gemaakt. Het grote voordeel hiervan is dat deze toets volledig digitaal op onze Snappet-tablets
gemaakt kan worden. Daarnaast is de toets adaptief en kunnen de opgaven in één dag worden
gemaakt. We zien bij de kinderen dan ook veel minder stress en juist een grotere motivatie om
de toets zo goed mogelijk te maken.
Bijzonder jammer was wel dat de Expertgroep Toetsen PO, aangesteld door het ministerie van
OCW, een verkeerde berekening heeft gehanteerd. Hierdoor gaf de uitslag van de eindtoets in
eerste instantie een positiever beeld dan bij de gecorrigeerde versie het geval was. Voor de adviezen die de kinderen
uit groep 8 hebben gekregen, heeft deze correctie echter geen nadelige gevolgen gehad. Iedereen heeft een goede
V.O. school gevonden die bij hem/haar past.

Schoolfotograaf:
Zowel op de Groeneweg als op de Stampioendreef staat de verzamelbak nog enkele weken klaar om uw envelop van
de schoolfotograaf in te kunnen leveren. Heeft u dit nog niet gedaan, dan hopen wij dat u daar in de komende week
even de tijd voor wilt nemen.

Hoofdluizenprotocol:
RKBS Willibrord beschikt sinds kort over een geactualiseerd protocol voor het bestrijden van hoofdluizen. Na een
laatste check in de ouderraad van afgelopen mei, is de definitieve versie tot stand gekomen. U kunt het
hoofdluizenprotocol vinden op onze website.

Bedankje voor de hulpouders: high tea op woensdag 10 juli, van 11.00 - 12.00 uur
op de Stampioendreef:
Ook dit jaar organiseren we als school weer een high tea voor alle ouders die ons
gedurende het schooljaar met een of meerdere activiteiten hebben geholpen. Via de
groepsleerkrachten ontvangt u hier een uitnodiging voor. Om ervoor te kunnen zorgen dat
er voor iedereen voldoende hapjes en drankjes zijn, vragen wij u het strookje in te vullen en
weer bij de groepsleerkracht in te leveren.

Wenuur:
Woensdag 17 juli gaan alle groepen van 11.00 - 12.00 uur kennismaken met hun nieuwe juf
of meester in het nieuwe lokaal voor het komende schooljaar. Praktische informatie over
het uitvliegen van de oudste kleuters en het ophalen van de groep die van de Groeneweg
richting de Stampioendreef gaat komen, volgt via de groepsleerkrachten.
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Vanuit het team
Ophalen oud papier:
Het oud papier dat u verzamelt wordt opgehaald op donderdag 13 juni. Met de opbrengst worden extra materialen
gefinancierd, waar normaliter geen budget voor is. Donderdag 11 juli is het volgende ophaalmoment. Hartelijk dank
voor uw bijdrage. Daarna volgt nog 8 augustus.

Kamp Texel groepen 8:
Afgelopen week hebben de kinderen van alle groepen 8 een geweldige kampweek gehad in de Zilvermeeuw bij De
Koog op Texel. We hebben genoten van goed weer, leuke activiteiten en vriendelijke, gezellige kinderen. We
waarderen uw berichtjes van dank, dat maakte het extra leuk om te doen.
Dit kamp was niet mogelijk zonder de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Allereerst dank aan chauffeur Andre van
Holland Plant. Geheel belangeloos stelden zij een vrachtwagen beschikbaar voor het vervoer van fietsen en bagage.

Dit jaar hadden we een geweldige ouderbegeleiding mee. Nog nooit zijn we zo in de watten gelegd door de kookstaf
bijvoorbeeld. Stef en Jeroen hebben het ons wel heel gemakkelijk gemaakt. Alle voorbereidingen, het koken, maar
ook het opruimen en schoonmaken van de keuken deden zij geheel zelf. En het eten was meer dan voortreffelijk.
Onze dank.
Dan de onvermoeibare Suzanne; zij schreef de buitengewoon amusante kampverhalen. De bijbehorende foto’s
waren ook door haar gemaakt. Daarnaast voorzag ze de kinderen van de nodige medicijnen. Stipt en nauwgezet werd
deze belangrijke taak gedaan. Ook was zij de vliegende reporter. Zodra u de kampvideo ontvangt, begrijpt u wat we
hiermee bedoelen.
De kinderen hadden enorm veel plezier met Joffrey. Alles wat van ons niet mocht, dat kon met Joffrey wel.
Onvermoeibaar begeleidde hij de vele spelletjes en wist hij de kinderen te motiveren. Met zijn videocamera heeft hij
vele leuke momenten vastgelegd. U ziet het wederom terug op de kampvideo.
Mariëlle en Monique hebben op dinsdag op het strand een geweldige sportdag georganiseerd. Hoewel het behoorlijk
koud was, werden de kinderen door de leuke spellen sportief uitgedaagd.
Claudia en Francis en Martijn hebben de kinderen met plezier begeleid bij allerlei activiteiten.
Wij willen alle bovenstaande kampbegeleiders enorm bedanken voor de bijzonder goede sfeer, gezelligheid en het
plezier dat zij meebrachten. Dan als laatste een bijzondere dank voor onze directeur. Zijn kalmte, vriendelijkheid,
overwicht en doorzettingsvermogen -ook bij heel weinig slaap- was hartverwarmend.
Nogmaals dank van de leerkrachten van de groepen 8; Ester, Monique, Jamy en Loes

Open Podium maandag 3 juni:
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Het laatste Open Podium van dit schooljaar komt er al weer aan.
Op maandag 3 juni kunnen wij weer gaan genieten van diverse optredens, verzorgd door de groepen 1 t/m 7.
De groepen 8 doen dit laatste open podium niet mee. Zij zijn aan het oefenen voor de afscheidsmusicals.
In onderstaand schema kunt u zelf bekijken op welk tijdstip welke groepen deze ochtend aan de beurt zijn.
Ouder(s)/verzorger(s) van de geel gearceerde groepen zijn van harte welkom om bij het open podium aanwezig te
zijn. De geel gearceerde, vetgedrukte/onderstreepte groepen zijn de groepen die deze ochtend het open podium
gaan presenteren. Wij hopen wederom op geslaagde optredens en een gezellige ochtend.

8.30-09.15uur

10.00-10.45uur

11.15-12.00uur

1/2C
1/2B
4A
5A
7B

1/2A
3A
5B
6B (presenteert)

3B
4B
6A
7A

De Open Podium Commissie.

Vanuit de gemeente of anders:
Samen met Concordia en Kunsttoer organiseert
Straattheater Lansingerland dit jaar het festival op 23 juni 2019.
Voor ieder die dat leuk vind hebben we weer een open podium, waar
ieder zijn of haar talenten kan laten zien.
Via deze link kunnen kinderen zich aanmelden.
Hartelijke groeten namens het Straattheater Lansingerland
straattheaterlansingerland@gmail.com
www.straattheaterlansingerland.nl

www.zvdewatervogels.zwem4daagse.nl:
Graag willen we als zwemvereniging de onderstaande activiteit onder
de aandacht brengen, met het verzoek aandacht voor te besteden in uw
nieuwsbrieven of andere media waarmee u uw leerlingen en ouders
informeert.
Zwemvereniging De Watervogels organiseert in samenwerking met
Sportfondsen Lansingerland, zwembad De Windas van 1 juli t/m 5 juli
2019 de 7e editie Zwem4daagse van Lansingerland. Iedereen, kinderen,
ouders opa en oma zijn van harte welkom om mee te doen en een mooie
sportieve prestatie neer te zetten. Zwemmen is immers een sport voor
jong en oud. Tegelijkertijd lever je met je deelname een bijdrage aan
het goede doel Stichting Jarige Job.
De bedoeling is dat er verspreid over 5 dagen tussen 18.30 en 20.30
uur 4 keer gezwommen wordt door jong en oud, om op de vierde dag de
medaille te kunnen ontvangen. De afstanden waaruit gekozen kan worden
zijn 250m, 500m en 1000m per avond. Het evenement zal in het buitenbad
van zwembad De Windas plaatsvinden.
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Maak gebruik van de voorinschrijving voor EUR 8,00 per deelname.
Voorinschrijven kan op de volgende manier . U maakt gebruik van de
invulvelden op de website www.zvdewatervogels.zwem4daagse.nl dan
krijgt u de mogelijkheid om met iDeal te betalen. Het is mogelijk om
meerder inschrijvingen in één keer te betalen u betaalt dan eenmalig
30ct transactiekosten. Na de betaling ontvang u een e-mail. In de
bijlage van de mail treft u een Voucher aan, dit is uw startbewijs.
Deze dient u uit te printen en mee te nemen. Op vertoon van de Voucher
mag u het terrein van het buitenbad op. Voorinschrijven kan tot zondag
30 juni 24:00 uur.
De tweede mogelijkheid is om in te schrijven bij de ingang van het
buitenbad op maandag 1 juli of dinsdag 2 juli De kosten bedragen dan
EUR 10,00 per persoon. Het is niet mogelijk aan de Kassa van de Windas
in te (voor)schrijven.
Tijdens het evenement zullen er diverse activiteiten zijn. Meer weten
hierover, volg dan de website http://zvdewatervogels.zwem4daagse.nl/
Hier vind u ook meer info over het goede doel dat u steunt met de
deelname aan de zwem4daagse
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar zwem4daagse@zvdewatervogels.nl.
Namens de organisatie van de Zwem4daagse,
Activiteitencommissie ZV de Watervogels

Een te gekke zomer met Mad Science!
Weet jij al wat je in de zomervakantie gaat doen? Toch niet de hele dag op de

Playstation?
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Kom naar het EUREKA kamp van Mad Science! Vier dagen lang treden we in de
voetsporen van beroemde uitvinders.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid.
Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf
ontdekkingen doet. Ga dus aan de slag als een echte wetenschapper tijdens een te
gekke week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!

Bekijk het digitale magazine voor meer informatie of schrijf je meteen in!
Heb je vragen? Bel 088 - 030 3350

