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TERUGBLIK
Langzamerhand merken we dat de 'drukke tijd'
aanbreekt: veel activiteiten, feesten, bijzondere
momenten... Dus ondanks dat de wereld om ons heen in
deze 'Corona-crisis' soms even 'stil lijkt te staan', voelen
we op school gelukkig ook al dat we op weg zijn naar de
gezellige decembermaand. De meeste tienminutengesprekken zijn gevoerd, we zitten in de
afronding van onze themaweek 'De Wereld naar de
Willibrordus', (u zult hier binnenkort het resultaat van
zien), en we hebben met elkaar al de Willibrordusdag
gevierd met een heerlijke pannenkoek (met dank aan de
OR!). Ook het pompoenen en bieten uithollen en het
/

maken van de lampions voor Sint Maarten was weer een
succes.

NIEUWS UIT HET TEAM
Tekenfund

De actie Tekenfund heeft uiteindelijk (inclusief een
aantal losse donaties) ruim 1700 euro opgebracht. Een
prachtig bedrag, dank aan iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet danwel aan bijgedragen. We gaan in
overleg met de OR en de leerlingenraad over hoe we dit
bedrag zo duurzaam mogelijk kunnen besteden:
bruikbaar voor nu en voor bij ons nieuwe IKC. We
komen hier zo snel mogelijk op terug.

Nieuwe leerlingen

In september is Isa Luttikhold 4 jaar geworden en deze
maand is Femm Groot Wassink gestart in groep 1. In
oktober zijn ook in groep 3 en in groep 5 nieuwe
leerlingen begonnen, zij zijn van Duitsland naar
Groenlo verhuisd: Caprice en Rania Klinkenberg. Bij
deze heten we hen alle vier van harte welkom, heel veel
plezier op de St. Willibrordus!

/

SINTERKLAAS
Het zijn spannende dagen voor de kinderen... zou het
Sinterklaas en de pieten vandaag weer lukken om de
stoomboot aan te leggen in Nederland? Hieronder even
kort wat mededelingen over hoe we het vieren op onze
school dit jaar:

Lootjes trekken

Op maandag 16 november worden de lootjes
getrokken in groep 6, 7 en 8.
De leerlingen nemen het lootje mee naar huis,
samen met 5 euro om de cadeautjes van te kopen.
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Ook wordt er een surprise en een gedicht gemaakt.
De surprises worden vanaf maandag 30 november
tentoongesteld in de school.
Er mag, in overleg met de leerkracht, ook gebruik
worden gemaakt van het knutselmateriaal op
school.

Schoen zetten

Alle kinderen (groep 1 t/m 8) mogen op woensdag
25 november een schoen, laars of klomp
meenemen om te zetten op school.

Sinterklaasfeest

Op vrijdag 4 december brengt Sinterklaas een
bezoek aan onze school, we gaan er weer een
prachtig feest van maken.
Er zal geen 'officiële aankomst' zijn dit jaar
(vanwege de Corona-maatregelen), dus het brengen
van de kinderen gaat net als op de andere dagen
(tot aan het hek).
Sinterklaas zal aan alle groepen een bezoek
brengen.
Er mogen die dag ook geen ouders in de school zijn
om te helpen, maar gelukkig hebben er wel een
aantal ouders geholpen bij de voorbereiding, erg
fijn.
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Ter info: de bovenstaande afspraken gelden voor alle
basisscholen in Groenlo.
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ROTS & WATER
Zoals bekend zijn Hedwig en Judith vorig schooljaar
gestart met het aanbieden van 'Rots & Water'. Dit
schooljaar doen zij dat in alle groepen, erg waardevol!
Het doel van deze lessen is 'bewustwording van eigen
gevoelens en emoties, eigen kwaliteiten en mogelijkheden'.

Een aantal kenmerkende onderdelen zijn:

Stevig en ontspannen staan
Adem in de buik
Focus/aandacht erbij houden
/

Vraag uw kind maar eens naar zijn 'rotshand' (links:
'opkomen voor jezelf') en zijn 'waterhand' (rechts:
'opkomen voor de ander')

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog een aantal foto's
van de R & W-les in groep 7.
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NIEUWS UIT OR/MR/OKBG
Ouderraad

De ouderraad komt op dinsdag 24 november bijeen, met
onder andere de komende feesten op de agenda.
Belangrijk uitgangspunt is hierbij: voor de kinderen
proberen zoveel mogelijk door te laten gaan.

Medezeggenschapsraad

De MR vergadert maandag 16 november via Teams. Op
de agenda staan onder andere het nieuwe functieboek
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van Delta Scholengroep, de voortgang rondom de
nieuwe huisvesting en de voorbereiding van de
begroting voor het nieuwe kalenderjaar.

Ouderklankbordgroep

Ook de ouderklankbordgroep vergadert deze maand, op
maandagavond 23 november.
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SCHOOLFRUIT
Afgelopen week is het schoolfruit voor het eerst geleverd,
bij deze nog even wat reminders:

Op woensdag, donderdag en vrijdag (tot april)
hoeven de kinderen geen fruit mee naar school te
nemen.
De ouders die zich op hebben gegeven om
schoolfruit te snijden, mogen op dit moment helaas
niet komen helpen, we hopen dat dit in de loop van
het jaar weer mogelijk wordt.
U kunt zich via het onderstaande linkje abonneren
op de nieuwsbrief van EU schoolfruit, dan weet u
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van tevoren welk fruit er die week wordt geleverd
(onze leverancier is 'Vitamine & Zo').

Aanmelden nieuwsbrief schoolfruit
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN
NOVEMBER
1 nov - Ramon Groot Wassink - groep 2
1 nov - Fie Goossens - groep 8
2 nov - Siem Pasman - groep 7
2 nov - Ise Pasman - groep 8
4 nov - Femm Groot Wassink
13 nov - Rein Scharenborg - groep 4
13 nov - Tygo Scharenborg - groep 4
15 nov - Bram van den Berg - groep 5
16 nov - Rania Klinkenberg - groep 3
24 nov - Myla Selten - groep 5
/

24 nov - Dide Hofman - groep 7
24 nov - Harm te Veldhuis - groep 8
25 nov - Julia Klein Gunnewiek - groep 4
28 nov - Jibbe Haarlink - groep 4
30 nov - Jesse Wolberink- groep 5

De volgende nieuwsbrief zal eind november verschijnen,
met daarin o.a. nieuws over Advent en Kerst en ons nieuwe
A.S.O.-thema 'betrokkenheid'

Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:

Nieuwsbrief 05 (okt 2020)
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