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Tijdelijke woonruimte gezocht 

Een collega van ons team is dringend op zoek naar een tijdelijke woning (half jaar tot een jaar). 

Mochten jullie iets weten stuur dan een mailtje naar school. 

 

Gebruik Smartwatch 

In de laatste nieuwsbrief stond in het bericht over Smartwatches de mededeling dat de telefoon/horloge uitgezet 

moet worden. We hebben een aantal reacties van ouders gehad dat de kans best aanwezig is dat kinderen vergeten 

om hun smartwatch weer aan te zetten. Vandaar dat de kinderen wel hun telefoon en/of horloge inleveren en dat 

deze aangelaten mogen worden. Zo kunnen ouders ten allen tijde zien waar hun kind is en indien nodig, na school-

tijd, contact opnemen.  

 

Lessen Engels voor de groepen 2 t/m 4  - nog een plaatsje beschikbaar! 

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 

knutselactiviteiten leren de kinderen spelenderwijs Engels. Aan de hand van thema’s 

als kleuren, cijfers, dieren, eten en drinken raken de kinderen vertrouwd met de Engel-

se 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.  

PS op dit moment is er nog 1 plaats beschikbaar 

 

Financiële steun bij activiteiten 

In deze tijd waarin alles duurder wordt is het Jeugdfonds Sport en het Jongerencultuurfonds er voor alle Amsterdam-

se ouders die de sport-, zwem- muziek-, dans-, zang- en/of theaterlessen niet meer kunnen betalen.  Zodat kinderen 

niet hoeven te stoppen met hun activiteiten. Twijfel je of je voor een vergoeding van de fondsen in aanmerking 

komt? Neem dan contact op! Er is meer mogelijk dan je denkt. Niet alleen voor mensen met stadspas.  

Contactgegevens Cultuur: 

Telefoon: 06 83799753 

info@jongerencultuurfonds.nl 

Contactgegevens Sport: 

Telefoon: 06 20074161 

amsterdam@jeugdfondssport.nl 

mailto:info@jongerencultuurfonds.nl
mailto:hannah.amsterdam@jeugdfondssport.nl


 

 
Voorstellen nieuwe leerkrachten 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is  Joël de Bruijn, 22 jaar oud en ik woon en kom uit Amsterdam. Ik ben op-

gegroeid in een gezin van zes kinderen en twee ouders. Hen zie ik nog steeds bijna we-

kelijks. In mijn vrije tijd zwem ik één of meerdere keren per week, spreek graag af met 

vrienden en lees en kook ik graag. Sinds dit schooljaar werk ik op de Willibrordschool in 

1/2 D. Hiervoor heb ik op andere scholen in Amsterdam gewerkt in onder andere Os-

dorp, Centrum en Watergraafsmeer. Ik heb nu dan ook heel veel zin om in weer een 

andere buurt in Amsterdam les te mogen geven! 

Groetjes, Joël 

 

 

Beste ouders, 

Mijn naam is Charlie Huizer (aka juf Charlie) en de afgelopen weken ben ik gestart 

aan mijn lio-stage (leraar in opleiding) in groep 5B. Dit doe ik in het kader van mijn 

pabo deeltijd opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Twee jaar geleden heb ik al stage gelopen op de Willibrordschool in groep 4 en 6. 

Vanwege de leuke leerlingen, het OGO onderwijs, de goede begeleiding en de fijne 

sfeer in de school, wilde ik voor mijn laatste stage graag terugkomen.   

 

 

Mijn naam is Roan Mulder en ik geef vanaf dit schooljaar de gymlessen. Ik ben af-

gelopen zomer afgestuurd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de 

Hogeschool van Amsterdam. Naast de gymlessen die ik verzorg geef ik nog  voet-

baltrainingen bij de voetbalclub WV-HEDW in Amsterdam oost. Ik voetbal zelf ook 

nog. Ik heb ontzettend veel zin om de kinderen dit schooljaar veel leuke en leerzame 

gymlessen te geven.  

 

 

 

 

 

 

Traktaties 

Zo fijn dat alle kinderen, na de coronatijd,  weer volop hun verjaardag kunnen vieren. De kinderen mogen op de-

ze dag natuurlijk trakteren want je bent tenslotte maar 1x per jaar jarig. Graag bij het uitdelen beperken tot 1 trak-

tatie en graag zo gezond als mogelijk is (dus geen cadeautjes of volle zakken snoep).  

 

Te laat komen 

De deur gaat om 8.20 uur open en om 8.30 uur willen wij graag allemaal beginnen met de lessen. Het is fijn als 

dan alle kinderen binnen zijn zodat er meteen, met z’n allen, begonnen kan worden met de opening van de dag.  



Dag van de Leerkracht, bericht van de Ouderraad 

Vanuit de Ouderraad willen we volgende week woensdag 5 

oktober de leerkrachten in het zonnetje zetten!  

Het is dan de Dag van de Leerkracht.   

Op het schoolplein zal dan ook de Koffiekar klaar staan tij-

dens de inloop om voor alle leerkrachten én alle ouders een 

lekker bakje koffie te maken.  

 


