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BIJNA PASEN:
Afgelopen week stond geheel in het teken van het paasfeest.
Er werden mooie palmpaasstoken geknutseld, het paasproject (verhaal) van trefwoord stond centraal,
we hebben gekeken naar het paasverhaal van de zandtovenaar en vandaag goede vrijdag hebben we
met z’n allen de paasweek afgesloten met leuke, gezellige en sportieve workshops. Het was een zeer
geslaagde ochtend.
Wij willen alle vrijwilligers, hulpouders en de leden van de werkgroepen bedanken voor deze fijne
week.
VAKANTIEROOSTER 2018/2019
Ook al lijkt het nog heel ver weg, toch willen we jullie alvast op de hoogte brengen van de
schoolvakanties voor het komende schooljaar.
Herfstvakantie

1 week

15-10-2018 t/m 19-10-2018

Kerstvakantie

2 weken

24-12-2018 t/m 04-01-2019

Carnaval

1 week

04-03-2019 t/m 08-03-2019

Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

2
2
1
6

22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 en 31-05-2019
10-06-2019
08-07-2019 t/m 16-08-2019

weken
dagen
dag
weken

Zodra de studiedagen ook vastgesteld zijn, laten we u dat natuurlijk zo snel mogelijk weten.
NIEUWE LEERLINGEN:
Op 31 maart wordt Cody Diks 4 jaar. Cody start op dinsdag 3 april in groep 1/2b. Juuls van Mierlo
wordt op 6 april 4 jaar. Zij start op maandag 9 april in groep 1/2b.
We wensen beiden heel veel plezier bij ons op school.
KONINGSSPELEN:
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de Koningsspelen op vrijdag 20 april. Alle kinderen starten met
een ontbijt op school. Dit ontbijt wordt gesponsord door de Jumbo. De kinderen hoeven zelf niets mee
te nemen. Het thema van dit jaar is 'buitenspelen'. Zowel buiten als binnen zullen er een aantal
sportspelen plaatsvinden.
Alle kinderen mogen in het oranje naar school komen. De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen ook
hun gymkleding en gymschoenen mee.
In de pauze is er voor ieder kind een appel. Mocht uw kind echt geen appel lusten, mag het zelf fruit
meenemen. Natuurlijk wordt er op het einde van de dag ook voor iets lekkers gezorgd. Bij slecht weer
gaan de activiteiten binnen door.
EHBO:
Vanaf volgende week start groep 8 met de EHBO-lessen. Deze zullen worden gegeven door Manuela
van de Ven. Zij zullen voornamelijk op maandagmorgen deze lessen volgen. Uiteindelijk zullen zij de
lessen afsluiten met een EHBO examen.
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BUITENLESDAG:
Op dinsdag 10 april nemen we deel aan de buitenlesdag. In alle groepen wordt op deze dag minimaal
één buitenles gegeven.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan deze dag op excursie naar 'Koe en meer'.
Hier krijgen de kinderen een workshop aangeboden.

Bij deze excursie wordt verwacht dat de kinderen laarzen dragen. Zorg er dus voor dat uw kind laarzen
bij heeft.
De workshop van groep 7/8 is van 09.30 - 11.30 uur.
De workshop van groep 5/6 is van 12.45 - 14.45 uur.
De kinderen gaan op de fiets daar naar toe onder begeleiding van de leerkracht en een aantal
ouders. Wilt u er dus op letten dat uw kind op deze dag met de fiets naar school toe komt!
We hopen dat het een leuke en leerzame dag gaat worden.

MR/OUDERPLATFORM:
De notulen van de laatstgehouden MR-vergadering en het jaarverslag liggen ter inzage in de hal van
school. In het Info-rek staat een MR-map. Neem gerust een kijkje om te zien met welke onderwerpen
en zaken de MR zich op dit moment bezighoudt.
Binnen het ouderplatform is onder meer gesproken over de voortgang rondom de website van school,
het tevredenheidsonderzoek is besproken met de acties die naar aanleiding hiervan zijn geformuleerd,
er is gesproken over de communicatie van de bouwwerkzaamheden in het dorp. De betrokkenheid van
ouders is aan bod geweest en dan met name hoe deze zou kunnen worden verbeterd.
WEBSITE / FACEBOOK:
Denkt u nog aan onze website en Facebook pagina. Hierop plaatsen wij regelmatig nieuwtjes, foto’s en
leuke weetjes. U vindt ons op onze tijdelijke website www.bs-neerkant.nl en op
www.facebook.com/willibrordusschool.neerkant
VOLGENDE INFO:
Om u tijdig te informeren over ontwikkelingen en activiteiten op onze school zal de Info
1 x per 3 weken verstuurd worden. Op de jaarkalender op de site vindt u de data waarop de Info
verstuurd wordt.
De volgende INFO wordt verstuurd op vrijdag 20 april 2018!

Fijn paasweekend!
Team BS St. Willibrordus
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zo 1 Pasen
ma 2 2e Paasdag
di 3 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Juf Marieke jarig
Opvoedondersteuner niet aanwezig
wo 4 8.30-9.30 uur Koffieuurtje
do 5 Oudergesprekken groep 1 t/m 7
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10 Buitenlesdag
Opvoedondersteuner aanwezig
wo 11
do 12 Schriftelijk verkeersexamen
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17 Opvoedondersteuner aanwezig
wo 18
do 19
vr 20 Koningsspelen
Info 219 mei 2018
za 21
zo 22
ma 23 Start meivakantie
di 24
wo 25
do 26
vr 27 Koningsdag
za 28
zo 29
ma 30 Meivakantie t/m 6 mei

