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24-01 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Ma.

27-01 OR/MR vergadering 20.00 uur

Di.

28-01 Afscheid Directeur Eric Classens

Wo.

29-01 Groep 8 GIPS-Project

Do.

30-01 Staking: school gesloten

Vr.

31-01 Staking: school gesloten

Wo.

05-02 Open dag College Den Hulster

Do.

06-02 Groep 1 en 2 rapport 1

Vr.

07-02 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Vr.

07-02 Groep 3 t/m 8 Rapport 1

Vr.

07-02 Vastelaovesdisco d’,n Dörpel

Ma.

10-02 Groep 3 t/m 7 deze week rapportgesprekken, groep 8 adviesgesprekken

Wo.

12-02 Open dag Blariacumcollege

Do.

13-02 Nieuwsbrief 8

Zo gaan wij met elkaar om
Er gaat niets boven duidelijkheid. Duidelijk zijn in wat je wel en niet wilt, voorkomt vaak veel verwarring. Voor de komende drie weken staat centraal:

IK ZEG DUIDELIJK WAT IK WEL EN NIET WIL
Voor de kleutergroepen:

IK ZEG DUIDELIJK WAT IK WIL
EN DAN IS DE ANDER STIL.
GIPS-project
Het GIPS-project van groep 8 is verschoven naar woensdag 29 januari en woensdag 5 februari.
Staking do-vr 30 en 31 januari
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Komende week is de school op donderdag en vrijdag gesloten in verband met de landelijk staking in
het onderwijs. Voor de inhoudelijke achtergrond zie de nieuwsinfo in ouderportaal van vrijdag 17 januari.
Afscheid van onze geweldige directeur, Eric Classens
Zoals jullie weten gaat Eric per 1 februari onze school verlaten. Hij is in augustus 2006 gestart als directeur van onze school, destijds met de naam School met de(n) Bijbel. Vanaf augustus 2013 kwam
daar het directeurschap van de Willibrordusschool bij. Eric blijft als directeur werkzaam op de Willibrordusschool. Volgende week dinsdag maken we er met de hele school een feestelijke dag van, al
doet het ons verdriet dat hij bij ons weggaat. Wij hebben een prachtige tijd met hem doorgemaakt
waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. Dinsdag 28 januari zal dan tevens zijn
laatste werkdag zijn hier op onze School aan de Vijver. Dinsdagochtend
vóór 10.00 uur is Eric beschikbaar om hem persoonlijk te bedanken. Zoals
jullie van ons gewend zijn start deze morgen op ons schoolplein Wij hopen
dat vele ouders erbij kunnen zijn!
Bedankt voor de fijne samenwerking!
Zo lijkt het nog heel ver weg en zo staan mijn laatste werkdagen op de
School aan de Vijver voor de deur. 10,5 jaar heb ik directeur mogen zijn van
de School met de Bijbel en aansluitend 3 jaar van de School aan de Vijver. Een mooie periode waar
ik met ontzettend veel plezier op terug kijk.
Vele leuke, bijzondere momenten kwamen voorbij, maar ook zeer droevige momenten maakten deel
uit van deze jaren. Het overlijden van Loeka in groep 4, het heengaan van juffrouw Ina en het overlijden van enkele ouders hebben ons allen diep
geraakt. Dierbare herinneringen zijn gebleven.
Verdrietige gebeurtenissen die onze school ook
sterk hebben gemaakt. De intense betrokkenheid van kinderen, ouders en team was hartverwarmend.
In 2008 en 2016 is onze school grondig op de
schop genomen met een mooi, fris en toekomstbestendig resultaat waar team en kinderen nog
vele jaren met plezier zullen werken en leren. De verbouwing in 2016 werd afgerond met de bekendmaking van een nieuwe schoolnaam. Soms hoef je helemaal niet ver te zoeken om iets moois te bedenken.

2

Het aantal kinderen op school is de laatste 6-7 jaren behoorlijk gegroeid. De school groeide bijna uit
haar jasje. Vandaar dat we de toelating van nieuwe kinderen met een toelatingsbeleid hebben moeten sturen wat niet leuk is om te doen. Desondanks zijn we er apentrots op dat het onze school zo
lekker voor de wind gaat. Een belangrijke bijdrage hieraan is de open en enthousiaste samenwerking
tussen ouders en team. Samen maken we er het beste van voor al onze kinderen. Hiervoor mijn hartelijke dank aan alle ouders en collega’s.
Maar speciaal wil ik hierbij toch de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad noemen. Twee raden
die altijd klaar staan voor onze school en waarmee wij ons als team erg gelukkig prijzen.
Maar het allermooiste blijft toch het zien van al die vrolijke, goedgemutste kinderen die dagelijks onze
school instromen. Samen leren, samen spelen, samen genieten. En daar doen we het allemaal toch
voor. Maar last but not least wil ik mijn team van leerkrachten, vrijwilligers en medewerkers van de
TSO van harte bedanken. Leiding geven aan zo’n mooie hardwerkende club is gewoon genieten.

Met gemengde gevoelens ga ik onze (mijn) school nu verlaten. Komende
week nog enkele afscheidsmomenten en daarna richt ik mijn vizier geheel
op mijn andere school, de Willibrordus.
Ik wens jullie allen, kinderen-ouders-team, alle goeds voor de toekomst.
Maak er, samen met jullie nieuwe directeur Saskia, een mooie toekomst
van. Saskia, heel veel succes en werkplezier toegewenst.

Vriendelijke groet,
Eric

Uitnodiging gesprekkenplanner via ouderportaal. Dit keer worden de 10-minuten-rapportgesprekken gehouden voor de ouders
van de groepen 3 t/m 7.
De ouders van groep 8 worden met hun kind opgeroepen voor het
adviesgesprek met betrekking tot de overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Dinsdag 28 januari kunnen gezinnen met meerdere kinderen bij ons op school zich vanaf 17.00 uur
weer inschrijven via de gesprekkenplanner voor de 10 minutengesprekken.
Woensdag 29 januari kunnen de overige gezinnen zich inschrijven voor de 10 minuten gesprekken.
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen deze ronde alleen een gesprek op uitnodiging van de
leerkracht.
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Vastelaovesniejs
Dit jaar is het motto voor de Vastelaovend op school: “Kom in de vastelaovesjungle”. Misschien
kan het jullie inspireren om hier allerlei creatieve ideeën voor kostuums bij te bedenken. Maandagmiddag 17 februari worden de nieuwe prins, prinses en adjudanten uitgeroepen voor alle leerlingen. Houd de facebookpagina van school in de gaten voor de foto’s! In de week voor de Vastelaovend werken we naar het hoogtepunt, het “Vastelaovesbal” op vrijdag 21 februari, toe.
Dit doen we door elke dag iets anders van vastelaovend aan te trekken, zie schema.
Maandag

17-02:

Zwart/wit dag

Dinsdag
Woensdag

18 -02:
19-02:

Al je kleren binnenste buiten
Jongens als meisje en meisjes als jongen

Donderdag
Vrijdag

20-02:
21 -03:

De gekste kapsels
Verkleed (naar eigen keuze)

Vrijdag 21 februari hoeven de kinderen geen fruit en drinken mee te brengen naar school, tijdens de
Vastelaovesviering krijgen ze drinken , chips en een snoepje.
Voor de goede gang van zaken willen wij u er even op attent maken dat de kinderen géén confetti en
(spuit)serpentines e.d. mee mogen nemen. Gezien de drukte in de hal verzoeken wij u om geen
zwaarden en geweren mee naar school te geven. Voorzie losse attributen, zoals hoeden, van een
naam, dan komen zo ook weer mee terug naar huis.
Na het Vastelaovesbal hebben de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster tot 14.00 uur. Zij eten om 12.45 uur frites en/of knakworst/frikandel. Gaat
jullie kind naar de BSO houd dan rekening met de tijd en geef het door aan de naschoolse opvang. Wij hopen dat het een geslaagde dag wordt en wensen u alvast veel vastelaovesplezier!
Venloopkids naschoolse activiteiten
Bij het naschoolse sportaanbod is er de mogelijkheid voor de kinderen om gratis te trainen voor de
Venloop. Team PadXpress Venlo stuurt hierbij het 2e filmpje van de Venloopkids.
Zie onderstaande link voor het tweede filmpje.
https://www.facebook.com/venlo.fit/videos/2525805444355116/.

Daarnaast kunnen jullie even een kijkje te nemen op de facebookpagina van Venlo.fit via www.facebook.nl/venlofit . Hier staan namelijk drie verschillende filmpjes op over de VenloopKids.. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven via www.padxpress.nl
Vastelaoves disco d’n Dörpel
Vrijdag 7 februari om 19.30 uur is alweer de derde disco van dit schooljaar in d’n Dorpel.
Deze disco is een Vastelaoves-disco, dus alle kinderen mogen verkleed komen. Alaaf!
In de zaal zijn geen confetti, slingers, (spuit-) serpentines en knapertjes/knallers toegestaan.
Vergeet je discopas niet!
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