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Corona update 

Tot 2 weken geleden was het nog redelijk rustig met de besmettingen op de Willibrord. Helaas moeten wij constate-

ren dat het virus ook de Willibrord heeft gevonden. We hebben afgelopen week 2 groepen naar huis moeten sturen 

vanwege veel besmettingen onder leerlingen en een collega die positief getest is. De groepen zijn nu wel weer terug 

in de school maar er zijn dagelijks best veel leerlingen die thuiszitten vanwege thuisbesmettingen. Laten we hopen 

dat het hier bij blijft. 

De zelftesten 

Het wordt aangeraden dat kinderen vanaf groep 6 ook twee keer per week thuis testen. De regering heeft besloten 

om zelftests op te sturen aan alle scholen. We verwachten deze testen deze week binnen te krijgen. Zodra deze 

binnen zijn worden deze verdeeld en krijgen alle kinderen vanaf groep 6 testen mee naar huis.  

 

Parro ziek meldingen 

Beste ouders, na de Kerstvakantie kunnen we weer ziekmeldingen ontvangen via Parro. Dus als jouw kind ziek of 

te laat is, geef het aan in Parro. Wij zorgen dat alles weer klaarstaat zodat jullie daar de datum en reden van afwe-

zigheid kunnen aangeven.  

Ook is het natuurlijk nog steeds mogelijk om te bellen met de administratie (020-3981540), (en bij geen gehoor 

graag inspreken). Mailen mag ook, graag voor half 9 naar r.steeman@askoscholen.nl  

 

Ouderbijdrage 

Mag ik alvast alle ouders bedanken voor het snelle betalen van de ouderbijdrage. Ook wil ik namens de school en 

de ouderraad de ouders bedanken die een extra gift hebben gegeven.  

Voor de ouders die nog niet betaald hebben en een stadspas hebben? Kom langs de administratie, dan kan ik de 

pas scannen en hoeft er verder niks betaald te worden.  

 

‘Spelenderwijs’ Engels leren (Lessen 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 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 Engelse 

taal. Het niveau voorziet in de verschillen de kennis niveaus van de kinderen. Aan de hand van thema’s als kleuren, 

cijfers, dieren, eten en drinken worden de kinderen vertrouwd met de Engelse taal. 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. 

Start: Maandag 07 Februari 2022 

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

Prijs: € 87,50 (8 lessen) 

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

 

Paarse vrijdag,  

Tot slot: het is vrijdag paarse vrijdag! Fijn als iedereen iets met paars aandoet. In de klassen zullen we hier aan-

dacht aan besteden.  


