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Studieweek  

Fijn om gister iedereen weer blij naar school te zien gaan. We hadden een goede dag. 

In de studieweek hebben we niet stil gezeten. We hebben een vervolg scholing gehad van onze nieuwe rekenme-

thode Wereld in Getallen 5. Dit was zeer leerzaam en fijn om ook een les met elkaar voor te bereiden. 

We zijn in groepen uiteen gegaan voor ons collegiale functioneringsgesprek. We delen ons ontwikkelpunt en geven 

elkaar positieve feedback. 

Met het hele team hebben we de resultaten van onze middentoetsen geanalyseerd. Hierbij kijken we eerst naar de 

school, ook in vergelijking met afgelopen jaren, daarna naar onze eigen groep. Bij de leerlingbespreking kijken we, 

samen met de IB-er, naar de ontwikkeling van individuele kinderen.  

Tot slot hebben de leerkrachten het thema voor de komende periode goed voor kunnen bereiden. 

Natuurlijk werd er ook iets leuks gedaan met elkaar. We waren welkom bij restaurant de Struisvogel, wat hebben 

we heerlijk gegeten en een gezellig samenzijn gehad met elkaar.  

 

Leerlinggrafiek CITO 

Morgen krijgen de groepen die aan de gesprekkencyclus meedoen de leerling grafiek van de midden toetsen, met 

een begeleidende brief, mee naar huis.  

Na woensdag gaat ook het ouderportaal open. Hier zijn de verslagen van de gesprekkencyclus te zien.  

In de bijlage een uitleg over het ouderportaal. 

 

W4Kangoeroe 

Op donderdag 16 maart vindt de W4Kangoeroe 2023 plaats. De WereldWijdeWiskundeWedstrijd voor kinderen 

vanaf groep 3 tot en met studenten op de universiteit. Van de Willobrord zijn er leerlingen die zich hiervoor opgege-

ven hebben. Kinderen doen op hun eigen niveau mee en ze doen dat individueel of in een tweetal. Veel succes 

allemaal. 

 

Schaaktoernooi 

Schaakteam naar Halve Finale van Amsterdams Scholentoernooi. 

Zondag 12 maart deden twee teams van onze school mee aan één van de voorrondes van het jaarlijkse (Groot-) 

Amsterdamse Scholentoernooi.  

Met twee viertallen (elk team had, 

heel fijn, een vijfde speler, zodat er 

gerouleerd kon worden) naar de 

Voorronde in Amsterdam-Noord, dat 

was echt geweldig, vooral omdat er 

pas sinds een paar weken 

(naschoolse) schaaklessen worden 

gegeven. 



Team 1 bestond uit: Bregje (8B), Mert(5A), Melle(6A), Javier(7B) en 

Daanish(6A) 

 

Team 2 bestond uit: Emil(6B), Bent(5B), Nicolas(5A), George(4B) 

en Ghisa(5A) 

Er werden maar liefst acht ronden gespeeld. Iedereen deed ontzettend 

zijn best, er was veel plezier én het werd ongelofelijk spannend voor 

Willibrord 1. Want de bovenste vijf van deze voorronde zouden zich 

plaatsen voor de Halve Finale van het Amsterdamse Scholentoernooi 

(zondag 26 maart in het Cygnus Gymnasium)...... en ja, het is gelukt!!  

 

 

 

 

Een prachtige vijfde plaats in Noord, met mooie medailles voor het 

vijftal, en op naar de volgende ronde!  

Goed gedaan, dame en heren!  

 

Maar dat geldt ook voor de dame en heren van Willibrord 2. Ieder-

een gaat door met de lessen van de schaakmeesters en zal steeds 

sterker worden. 

 

 

 

 

Gevonden Voorwerpen 

Vandaag zijn de gevonden voorwerpen van vóór de vakantie opgeruimd. 

Mocht iemand nog iets missen, dan zijn ze nog deze week op school. 

Daarna gaan de spulletjes naar een goed doel.  

 

 

 


