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Welkom 

Wat ontzettend fijn om alle kinderen, leerkrachten en ouders weer in de school te zien. De energie stroomt weer 

door de Willibrord. We hebben een goede eerste week gehad. Gelukkig met iets minder warm weer, maar nog 

steeds een lekker zonnetje. 

 

Wij hopen dat jullie allemaal een heerlijke vakantie hebben gehad, maar vinden het ook heerlijk om jullie kinderen 

weer op school te zien en weer met elkaar aan de slag te gaan. 

We gaan er een goed en mooi jaar van maken. 

In de laatste week van de vakantie hebben alle leerkrachten de klas ingericht, de overdracht van de nieuwe groep 

gekregen en de overdracht van de leerlingen van vorige schooljaar gegeven. Hierbij zijn altijd de intern begeleiders 

aanwezig. 

 

Verder hebben we scholing gehad over onze nieuwe rekenmethode. Weliswaar blijven we werken met de methode 

Wereld in Getallen, maar de nieuwe versie is een geheel andere methode, waarin wij en de kinderen komende we-

ken wegwijs moeten worden. We hopen met deze methode beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de 

kinderen die meer instructie nodig hebben én de kinderen die meer aan kunnen. Maar al met al zal het voor alle 

partijen wel even wennen zijn. 

Meer info gaan jullie hierover zeker krijgen. 

 

Verder is het nieuwe thema voorbereid en hebben we een kick-off gehad, waarbij het hele team is meegenomen in 

alle speerpunten van dit schooljaar. 

En, niet geheel onbelangrijk, hebben we ook nog samen iets leuks gedaan! 

We zijn dus helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar! 

 

Ouders in de school 

Voor de Corona brachten ouders 's ochtends hun kinderen altijd naar de klas. Dit bracht het voordeel mee dat ou-

ders altijd even contact konden maken met de leerkracht en met elkaar. Het nadeel was dat het druk was in de 

school en dat leerkrachten het vaak "druk" hadden met ouders. Voor sommige kinderen was de drukte vaak over-

weldigend. 

Tijdens de Corona mochten ouders de school niet in. Een zeer onwenselijke situatie, die zorgde voor minder ver-

binding. Slecht voor onze kinderen.  

Het enige voordeel was wél dat kinderen veel meer zelf de verantwoordelijkheid voor het binnen komen hadden. 

Hoe klein zo ook waren, ze moesten het zelf doen. Naar binnen gaan, jas uitdoen, tas en spullen opruimen. Heel 

knap hoe de meeste kinderen deze verandering snel eigen maakten. Een ander voordeel was dat de leerkracht 

helemaal tot de beschikking van de leerlingen stond. Het was rustiger en we konden direct om 8.30 uur starten. We 

hadden ook minder last van kinderen die moeilijk afscheid konden nemen van hun ouder. 

Voor de toekomst willen we graag de voordelen van deze totaal verschillende werelden meenemen.  

Dat zorgt ervoor dat we besloten hebben dat vanaf dit schooljaar op 2 ochtenden de ouders allemaal welkom zijn 

om hun kind(eren) naar de groep te brengen. Dit is op woensdag en vrijdag.  

 



 

 

De andere dagen gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Zo hebben we én meer contactmomenten met ou-

ders én nog een aantal ochtenden dat leerlingen zelf meer verantwoordelijk zijn én het rustiger is. 

Na schooltijd zijn alle ouders altijd welkom in de school en kun je altijd even meelopen met de leerkracht als deze 

de leerlingen naar buiten heeft gebracht. 

We hopen dat jullie deze maatregel dus niet in het licht zien van "we willen geen contact met ouders", maar wél 

in "dit vinden wij beter voor onze leerlingen". 

Willen jullie bij het brengen en halen van de kinderen denken aan de verkeersveiligheid? Graag parkeren in de 

parkeervakken en niet voor de deur van onze buren of op de hoek van de straat of op het trottoir? De onveilige 

situaties rond het in- en uitgaan van de school, creëren we vaak zelf.  

Met de fiets of lopend komen is nog beter en zorgt ervoor dat de weg naar school veilig is en kinderen eerder 

zelfstandig naar school kunnen komen (en dat zorgt ook weer voor minder drukte �). Daarbij is het ook belangrijk 

dat onze kinderen al vroeg leren deel te nemen in het verkeer. Hier hebben kinderen heel veel profijt van als ze 

straks naar het VO gaan. 

Verder willen we aangeven dat kinderwagens in de schakelruimten niet zijn toegestaan. We willen vragen of alle 

ouders met kinderwagens, deze in de Centrale Hal of op het schoolplein (bij mooi weer) willen achterlaten. Dit 

zorgt voor minder drukte in de schakelruimte.  

 

Oudercontact 

In de maand september vinden de startgesprekken tussen de leerkracht, de ouders en de kinderen plaats. 

Ook zal elke groep op zijn manier alle ouders uitnodigen voor een gezellig samen zijn. We vinden het namelijk 

belangrijk dat ouders de nieuwe leerkracht(en) leren kennen, maar ook elkaar. We merken in veel groepen dat 

de onderlinge verbinding tussen de ouders weggevallen is. Dit betreuren we en willen we zeker proberen te her-

stellen. Maar daarvoor hebben we jullie natuurlijk nodig. 

Houd de uitnodiging van de leerkracht dus in de gaten! De afspraken van de groep en de doelen waaraan ge-

werkt gaat worden krijgen jullie dan via de mail en worden niet meer uitgelegd op een informatieavond. 

Ook zullen de nieuwe leerkrachten zich in de volgende nieuwsbrief zelf voorstellen.  

Hier alvast de groepsfoto van het team.  

 



Lessen Engels voor de groepen 2 t/m 4 

In deze lessen maakt je kind spelenderwijs kennis met de Engelse taal.   

Door middel van creatieve activiteiten op verschillende niveaus, zoals liedjes, spelletjes, dansjes en knutselacti-

viteiten leren de kinderen spelenderwijs Engels. Aan de hand van thema’s als kleuren, cijfers, dieren, eten en 

drinken raken de kinderen vertrouwd met de Engelse taal.  

Het programma voorziet in de verschillende kennis niveau’s van de kinderen.  

 

• Start: Maandag 03 Oktober 2022 

• Tijd: Direct aansluitend aan school van 14:30 -15:45 uur. 

• Prijs: € 95,50 (8 lessen) 

• Aanmelden via e-mail: coen.ofman@gmail.com  

 

Het is fijn als er een hapje en drankje is zodat we vooraf nog even wat kunnen eten en drinken. 

Na de les zal Coen de kinderen buiten bij de hoofdingang brengen. 

 

 

Drumles op de  

Willibrord 

Vanaf de herfstvakantie zal de drumle-

raar Boudewijn weer doordeweeks op 

school te zien zijn. In coronatijd was hij 

ook op school maar gaf hij in het week-

end les. 

 

Op dinsdagmiddag en op woensdag-

middag zal Boudewijn hier de lessen 

verzorgen.  

Geïnteresseerd? Er zijn nog enkele 

plaatsen. Scan de code hiernaast om 

op de website te komen voor meer in-

formatie.  

 

 



Gevonden voorwerpen 

Graag even kijken of er iets bij 

ligt van jullie kinderen.  

 

De gymspullen zijn nog van 

verleden schooljaar.  

De vreedzame School 

In de bijlage informatie over de Vreedzame School. 


