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De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vanmorgen de
spullen opgehaald, het was fijn om ze nog even te zien. In
het laatste weekend van de kerstvakantie ontvangt u per
groep, zo nodig, nog aanvullende informatie via
MijnSchoolInfo.

Heeft u dringende vragen tijdens de kerstvakantie? Stuur
ze dan naar info@stwillibrordus-groenlo.nl.
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TERUGBLIK
Het was een korte decembermaand op school, maar we
hebben toch fijne dagen met elkaar beleefd.

Sinterklaasfeest

Het was anders dan anders, maar ontzettend fijn. Sint
had veel aandacht voor alle kinderen en de kinderen van
de bovenbouw hadden geweldige surprises en gedichten
gemaakt. We hebben genoten.

Afscheid Lucia
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Namens Lucia willen we u hartelijk bedanken voor de
mooie kerstversiering, kaarten en cadeautjes. We
hebben een fijn afscheid kunnen vieren dinsdag,
waarbij het Lucia is gelukt om de school te mogen
verlaten via een 'Escape-school'-spel.

Kerstviering

We hebben een heerlijke kerstlunch met elkaar gehad
dinsdag, met dank aan de OR! En de school was weer
prachtig versierd door de versiercommissie. We hebben
ook de kerstliedjes die ingestudeerd waren gezongen,
zie onderstaande link voor een kort impressie:

Kerstfilmpje 2020
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NIEUWS UIT HET TEAM
Nieuw A.S.O.-thema: betrokkenheid

Hoewel het een actueel thema is, en 'betrokkenheid'
voor ons erg belangrijk is, zullen we met de werkvormen
rondom dit nieuwe thema in de eerste twee weken na de
Kerstvakantie nog niet starten: dit willen we graag doen
als we weer fysiek bij elkaar kunnen zijn.

Bezetting groep 8
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Zoals eerder bij u aangegeven, hebben we de afgelopen
dagen en weken hard gewerkt om een structurele,
passende oplossing voor groep 8 te vinden. Wij hebben
dit vraagstuk met de vier scholen aangepakt. We zijn
erg blij dat we bij deze kunnen mededelen dat het is
gelukt: wij hebben een zeer ervaren leerkracht groep 8
gevonden, die 5 dagen beschikbaar is. Wij kunnen
helaas nog geen naam noemen, omdat de ouders op de
school van de desbetreffende kandidaat nog niet
geïnformeerd zijn over zijn vertrek.

U zult wellicht begrijpen dat deze kandidaat op zijn
huidige werkplek ook te maken heeft met een
opzegtermijn. Dit betekent dat hij in elk geval na de
voorjaarsvakantie bij ons zal starten, maar wij hopen
natuurlijk dat dit al eerder mogelijk is. We zullen er van
beide kanten alles aan doen om hem zo snel mogelijk te
laten starten.
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WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN DE
KERSTVAKANTIE EN IN EN JANUARI
21 dec - Zada Selimovic - groep 4
27 dec - Sophie Denneboom - groep 6
7 jan - Gijs Groot Wassink - groep 2
9 jan - Lars Robbe - groep 4
14 jan - Lyron Goldewijk 8 - groep 4
14 jan - Jayvano Wolterink - groep 6
17 jan - Eva Brethouwer - groep 6
20 jan - Charlotte Jansen - groep 1
24 jan - Lasse Ribbers - groep 8
30 jan - Bo Wolters - groep 5
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De volgende nieuwsbrief zal in januari verschijnen.

Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:
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