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TERUGBLIK
Terwijl buiten de blaadjes volop van de bomen waaien
en we al richting de herfstvakantie gaan, wordt er
ontzettend hard gewerkt op school: de cito-toetsen
worden afgenomen (in plaats van afgelopen juni), we
zijn volop bezig met de Kinderboekenweek en we doen
mee aan Tekenfund, waarover verderop in deze
nieuwsbrief meer. Wat betreft de nieuwe Coronamaatregelen verandert er op dit moment voor onze
school (nog) niet zoveel. We houden u op de hoogte.

NIEUWS UIT HET TEAM
/

'Omgekeerde' oudergesprekken

Een aantal van u heeft gebruik gemaakt van de
mogelijkheid van 'omgekeerde oudergesprekken',
waarin u als ouder mocht vertellen over uw kind. Dit
waren goede gesprekken, volgend jaar zullen we hier
nog wat uitgebreider aandacht aan besteden. Maar
mochten er bijzonderheden zijn, dan kunt u het altijd
laten weten via een telefoontje of een berichtje in
MijnSchoolInfo.

Studiedag 16 oktober

Op vrijdag 16 oktober hebben wij als team een
studiedag, alle leerlingen hebben die dag vrij.

Schoolgids 2020-2021

Via onderstaande link kunt u de schoolgids
downloaden. Ontvangt u liever een papieren versie,
stuur dan even een berichtje via info@stwillibrordusgroenlo.nl.

Schoolgids St. Willibrordus 2020-2021
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CORONA-NIEUWS
Ventilatie

Het ventilatie-onderzoek is uitgevoerd en er wordt nu
bepaald wat er per school moet gebeuren. Gezien de
aanstaande nieuwbouw, zullen dat voor onze school
geen ingrijpende maatregelen zijn. Voor nu geldt dat we
rekening houden met de extra richtlijnen van het RIVM.
Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig
luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en
sterke luchtstromen van persoon naar persoon proberen
te vermijden.
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Activiteiten

We proberen om alle geplande activiteiten zoveel
mogelijk door te laten gaan voor de kinderen, eventueel
in aangepaste vorm. Zo is de commissie Halloween ook
al druk bezig met de voorbereiding met de Halloweentocht. We kunnen echter nog niet met zekerheid zeggen
of het doorgang kan vinden gezien de huidige
ontwikkelingen, maar we houden u op de hoogte.

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. 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
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duren, krijgt de leerling (in overleg met de
groepsleerkracht) de werkboeken etc. thuis.

/

TEKENFUND
Wij doen deze maand mee met de actie Tekenfund. In
het kort: alle kinderen zorgen voor prachtige, unieke
wenskaarten en producten met hun eigen
tekeningopdruk erop. Van ieder verkocht artikel gaat
een groot deel naar ons goede doel: nieuw binnen en
buiten speel- en leermateriaal voor onze school.

In iedere klas krijgen de kinderen een tekenopdracht.
Van hun eigen tekening ontvangen ze in ieder geval een
eigen wenskaart met tekeningopdruk gratis. Daarnaast
kunnen ze wenskaartensets en andere producten
verkopen via een eigen webshop, aan familie, vrienden,
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buren en kennissen. Andere producten met
tekeningopdruk zijn bijvoorbeeld placemats,
onderzetters en mokken.

Volgende week ontvangen de leerlingen een
persoonlijke verkoopfolder waarop de tekening is
afgedrukt. In de verkoopfolder staat tevens hoe u de
eigen webshop van het kind kunt bezoeken en
promoten. In de eigen webshop van het kind ziet u alle
artikelen en kunnen geïnteresseerden heel gemakkelijk
bestellen en direct online afrekenen. Dat kan van 15 t/m
31 oktober. Na de verkoopperiode worden de
bestellingen geproduceerd en na ongeveer 2 weken
afgeleverd op school. Via de kinderen komen de
bestellingen naar huis om vervolgens te worden
uitgedeeld aan de kopers. Voor meer info, zie
onderstaande link. Alvast bedankt en voor onze
kunstenaars: veel succes!

Tekenfund
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EIGENHEID
/

We hebben de afgelopen weken veel tijd besteed aan het
thema 'eigenheid'. Ook in de Kinderboekenweek
ontdekken we dat er veel boeken zijn die daarbij
aansluiten. Zondag 11 oktober is het weer 'Coming Out
Day'. Op deze dag wordt aandacht besteed aan het
moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of
transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele
geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Vrijdag 9
oktober komt Nicole Rouwmaat hierover vertellen in
groep 3 a.d.h.v. een prentenboek. Daarom staan we dan
ook nog even extra stil bij 'eigenheid': je mag zijn wie je
bent. Als je kleding hebt met regenboogkleuren of
gewoon fleurige kleding hebt, trek deze dan aan om te
laten zien: iedereen hoort erbij.
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GGD JEUGDGEZONDHEID
Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn
sommige kleuters en groep 6 leerlingen vorig schooljaar
niet uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door
de jeugdgezondheid van GGD-NOG. Misschien geldt dat
ook voor uw kind.

Dit schooljaar willen we deze onderzoeken inhalen. De
GGD weet om welke kinderen het gaat. U hoeft niets te
doen. Als uw kind nog geen gezondheidsonderzoek
heeft gehad dan ontvangt u in de loop van het
schooljaar vanzelf een uitnodiging voor dit onderzoek.
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Heeft u vragen over de gezondheid, ontwikkeling of
opvoeding van uw kind die niet tot dan kunnen
wachten? Neem dan contact op met de
jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind
verbonden is of stuur een mail naar jgz@ggdnog.nl
o.v.v. uw contactgegevens en de naam van de school van
uw kind.

Als ouder kunt u zelf informatie over gezond opgroeien
en opvoeden opzoeken en ontvangen via de Groeigidsapp. De groeigids-app is gratis te downloaden voor
Android en iOS. Of kijk eens op www.groeigids.nl of
www.opvoeden.nl
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NIEUWBOUW IKC
Tijdelijke huisvesting

Zodra de nieuwbouw start, zullen we een tijdelijk
ergens anders onderwijs moeten gaan geven. Het
leegstaande gebouw van De Watermolen zullen we dan
gaan inzetten als 'tijdelijke huisvesting', een ideale
oplossing wat ons betreft. Als alles volgens de planning
verloopt, gaan we daar volgend schooljaar starten. Dat
betekent dat we voor de zomervakantie zullen
verhuizen. We houden u op de hoogte.
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Kinderopvang Pindakaas als partner

Zoals bekend gaan we ons 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
OKTOBER
3 okt - Dominique Spiekker - groep 4
10 okt - Lacey Jansen - groep 6
12 okt - Joere Groot Zevert - groep 8
13 okt - Tessa te Koppele - groep 8
15 okt - Bervin Mousa- groep 3
16 okt - Lisa Dücker - groep 7
17 okt - Louise ten Arve - groep 5
27 okt - Wietske te Braak - groep 8
29 okt - Hayley Verbeek - groep 3
31 okt - Faye Meuleman - groep 8
/

Groep 8 bezocht op zondag 4 oktober de tv-opnames van 'Betreden
Op Eigen Risico'. Dit werd georganiseerd door een aantal ouders
van deze groep en werd gecombineerd met een bezoek aan 'Beeld
en Geluid'. De kinderen (en meester Roy) hebben een geweldige
dag gehad. De uitzending is op zaterdag 24 oktober om 18:30 uur
op NPO 3.

De volgende nieuwsbrief zal rond de herfstvakantie
verschijnen.

Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:

Nieuwsbrief 02 (sept 2020)
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