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TERUGBLIK
De eerste weken zitten er al weer op, we zijn vrolijk en
rustig begonnen. Om elkaar goed te leren kennen, zijn
we gestart met de 'Gouden weken', gekoppeld aan ons
nieuwe A.S.O.-thema 'Eigenheid', waarover verderop in
deze nieuwsbrief meer. Vanwege de Coronamaatregelen is het persoonlijke contact met ouders op
het plein en in de school helaas (nog) niet mogelijk,
maar schroom niet om te bellen of mailen bij vragen.

NIEUWS UIT HET TEAM
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Ouderhulplijst

We hebben in de eerste schoolweek per gezin de
ouderhulplijst meegegeven, we ontvangen graag alle
exemplaren ingevuld terug. Mocht u hem onverhoopt
zijn kwijtgeraakt, laat het even weten.

Reminder 'Omgekeerde' oudergesprekken

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd willen we
u deze week de ruimte geven voor een zogenaamd
'omgekeerd' oudergesprek: uw kunt dan de
groepsleerkracht iets vertellen over uw kind. Als u
hiervan gebruik wilt maken (niet verplicht!), kunt u dit
aangeven via een berichtje naar de groepsleerkracht via
MijnSchoolInfo. De leerkracht zal dan een afspraak met
u maken voor een telefonisch oudergesprek.

Buitenlesdag

Op 22 september is het 'Nationale Buitenlesdag'. Ook
dit jaar doen wij daar als school aan mee. Dit betekent
dat er die dag in elke groep één of meerdere lessen
buiten worden gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de ruimte. (Dat doen we overigens vaker, in het
kader van 'bewegend leren'.)

Kinderpostzegels
/

We hebben besloten dit jaar niet mee te doen met de
actie Kinderpostzegels (vanwege de Coronamaatregelen).
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EIGENHEID
/

In de thuiswerkperiode hebben we daar al voorzichtig
kennis mee gemaakt rondom Pasen, nu gaan we er op
school actief mee aan de slag: Eigenheid is een van de
kernwaarden die hoort bij onze A.S.O.-methode. Onder
eigenheid verstaan we dat je mag en kunt zijn wie je
bent, en dat dat goed is. Je hebt het recht je te
ontwikkelen zonder belemmeringen van buitenaf.
Binnen de school betekent dit:

Elkaar respecteren
De ander in zijn waarde laten
Kunnen zijn wie je wilt zijn
Eigen keuzes kunnen maken

We gaan de komende weken aan de slag met deze
kernwaarde in combinatie met de 'Gouden weken'. In
die weken gaat het om het creëren van een goede
groepsdynamiek waarbinnen iedereen zichzelf kan en
durft te zijn.

Opdracht voor donderdag 24 september:

In het kader van 'eigenheid' mogen de kinderen op do
24 september in een outfit naar school komen die ze het
liefst zouden dragen, dus zonder invloed van ouders of
wie dan ook... Dus hoe ga jij het liefst gekleed, hoe
draag jij je haar graag, welke schoenen draag je graag
etc. Misschien is dat wel zoals je altijd naar school gaat,
dat is dan ook goed.
/
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NIEUWS UIT MR,OR, OKBG
De gezamenlijke team-OR-MR vergadering gaat niet
door, maar wordt in 'petit comité' gehouden begin
oktober.

We zoeken nog een ouder die eenmalig de kascontrole
van de OR willen doen samen met een teamlid. Graag
even een berichtje naar info@stwillibordus-groenlo.nl

OR
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In de eerste schoolweek is de OR al bijeen geweest. Er is
onder andere gesproken over de begroting en over de
komende activiteiten. We proberen zoveel mogelijk
door te laten gaan voor de kinderen, eventueel in
aangepaste vorm. Zo heeft u al informatie ontvangen
over de Halloweentocht op 30 oktober.

MR
De MR komt op donderdag 17 september voor het eerst
bijeen dit schooljaar. Op de agenda staan onder andere
de plannen voor komend schooljaar/komende
schooljaren, de huisvesting en aandacht voor
Wetenschap en Techniek. Ook is de MR nauw betrokken
bij de werving rondom de nieuwe dir. structuur in
Groenlo. De MR bestaat nu uit Melanie Vinkevleugel,
Danny Baks (secr.), Marike Hemmink, Roy Wielens,
Agnes Spijkerman en Charlotte Olthoff (vz).

OKBG
De ouderklankbordgroep komt binnenkort ook weer
bijeen, de datum is nog niet bekend.
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CORONA-NIEUWS
Thuisblijven:

Wij blijven de regels rondom 'thuisblijven' zoals
opgesteld door het RIVM hanteren, zie onderstaande
link.

RIVM Coronavirus

Huiswerk i.v.m. thuisblijven:
/

Soms moeten kinderen nu thuisblijven terwijl ze niet
echt ziek zijn (vanwege verkoudheidsklachten of een
gezinslid dat ziek is). Mocht dat het geval zijn, dan
kunnen ze thuis direct aan de slag via Basispoort
(thuis.basispoort.com) en Gynzy kids
(www.gynzykids.com). De inloggegevens zijn hetzelfde
als vorig schooljaar. Als duidelijk is dat het langer gaat
duren, krijgt de leerling (in overleg met de
groepsleerkracht) de werkboeken etc. thuis.
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KINDERBOEKENWEEK 2020: 'EN
TOEN'
Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september tot 11
oktober, gaan we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. We lezen spannende verhalen over
ridders, verplaatsen ons in oorlogstijd en komen van
alles te weten over de Oudheid. We hebben geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken: we
verkennen alle werelden van toen door het lezen van
boeken!

Tekenfund
/

In deze week doen we ook mee met de actie 'Tekenfund',
met als thema 'Oude meesters, jonge helden'. Meer
informatie volgt, maar als u vast nieuwsgierig bent, klik
dan op de onderstaande button:

Tekenfund
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NIEUWBOUW IKC
Onderstaand nieuws is ook voor de zomer gedeeld, maar
voor wie het in die drukke tijd gemist heeft, hebben we het
nogmaals meegenomen:

Stedenbouwkundige modellen

We gaan een spannend schooljaar in wat betreft
huisvesting! Vlak voor de zomervakantie hebben we
met de buurt de verschillende stedenbouwkundige
modellen bekeken, het model dat gekozen zal worden
zullen we binnenkort toesturen. Het ziet er
/

veelbelovend uit (de bijgevoegde foto's geven een idee
van de gewenste inrichting van de buitenruimte).

Kinderopvang Pindakaas als partner

Ook zullen we dit schooljaar daadwerkelijk aan de slag
gaan met een architect. Daarnaast gaan we ons, zoals
bekend, ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum.
Dat kunnen we als school natuurlijk niet alleen: we
gaan dat samen met kinderopvang Pindakaas doen. In
het IKC zal dan opvang en onderwijs voor kinderen van
0-12 jaar aanwezig zijn. Pindakaas heeft net als de
Willibrordus de intentie om 'als ware het één
organisatie' te gaan werken in het IKC, waarin we de
inzet en ontwikkeling van ieders talent het
allerbelangrijkste vinden. Door deze intensieve
samenwerking aan te gaan, liggen er volop kansen voor
een mooie doorgaande ontwikkeling van 0 tot 12 jaar
voor ieder kind.
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN
SEPTEMBER
2 sept - Carmen Wolberink - groep 4
2 sept - Lara Wolberink - groep 4
9 sept - Dicheska Hawinkels - groep 8
10 sept - Bente Kamperman - groep 7
10 sept - Loza Okbe Weldemichael - groep 8
16 sept - Fenna Hemmink - groep 6
21 sept - Vayen Halink - groep 3
28 sept - Isa Luttikholt - groep 1

De volgende nieuwsbrief zal begin oktober verschijnen.
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Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:
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