
1 
 

                                                                                                                    
  

Nieuws uit Willebrord 

 

 
  

 

 

 

 

  
 
 

Hoe ga ik heten? 
Jaargang 1    Nummer 8   6 – 20 april 2018 

 

Fusieflits nr. 8 
Afgelopen tijd hebben we hard gewerkt 

met de teams om overeenstemming te 

krijgen over de methodes die we volgend 

schooljaar gaan gebruiken. 

We kunnen u nu meedelen dat dat gelukt 

is. Van alle vakken is nu bekend met welke 

materialen we komend schooljaar gaan 

werken. Daarom kunnen we binnenkort 

ook de spullen al gaan bestellen bij onze 

schoolleverancier. 

 

Ook kunnen we u in de volgende 

nieuwsbrief (die op de dag van de 

Koningsspelen uit zal komen) ook laten 

weten wat de schooltijden voor onze 

nieuwe school komend schooljaar zullen 

zijn.  

 

De mensen van de MR-en zij op dit 

moment de stemmen al aan het tellen, dus 

we zijn benieuwd, wat daaruit komt rollen. 

 

 
 

 

 

Ouderraadpleging 

schooltijden. 

 
Gisterenmiddag zijn de stembussen 

gesloten en de stemformulieren verzameld. 

De leden van de twee MR-en gaan nu de 

stemmen tellen en zullen aan het 

directieteam een voorstel doen wat de 

schooltijden zouden moeten worden. Zodra 

we meer weten zullen we u dat laten 

weten. 

 

 
 

 

 

 

 
 

De eindtoets komt eraan!! 

 
De leerkrachten en de leerlingen zijn er 

inmiddels (bijna) klaar voor. In de week 

voor de koningsspelen zal op dinsdag-, 

woensdag- en donderdagmorgen de 

Eindtoets worden afgenomen. Dan kunnen 

de kinderen laten zien dat ze op de 

basisschool voldoende hebben 

opgestoken. Een spannende driedaagse, 

maar we zijn ervan overtuigd dat we goed 

zijn voorbereid. 

Zoals we eerder al meldden nemen we bij 

alle kinderen de papieren toets af. In mei 

kunnen we u laten weten hoe onze kids het 

gedaan hebben.  

 

 

 
 

 

Veel “laatkomers” 
 

Of het door de zomertijd komt weten we 

niet, maar we zien de laatste week veel 

leerlingen op Maria Goretti te laat op 

school komen. Graag even uw 

medewerking om te zorgen dat iedereen 

op tijd met de lessen kan beginnen. We 

moetn ervoor zorgen dat we geen 

onderwijstijd verloren laten gaan !!! 
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Hoe ga ik heten? 

 
Van maandag 19 maart  t/m zondag 22 april is er 

weer een nieuwe Doekoe scholenactie bij de 

supermarkt Coöp in Sprundel! Spaar mee en geef 

jouw Doekoe aan een school naar keuze zodat er 

sport- en spelmaterialen voor de sportdag, de 

gymles of het schoolplein van gekocht kunnen 

worden. Zo zorgen we er samen voor dat 

kinderen meer gaan spelen, sporten en 

bewegen. De school die de meeste Doekoe 

weet binnen te halen wint dit bovendien een 

fantastisch Schoolplein! Hoe werkt het? 

Bij aankoop van geselecteerde 

producten ontvang je aan de kassa Doekoe-

munten. In alle winkels vind je een scoreboard 

met daarop de scholen die meedoen. In het 

scoreboard kun je de ontvangen Doekoe-

munten doneren, waardoor deze school een 

groter deel van het prijzengeld ontvangt. Dit 

prijzengeld kan de school besteden aan sport- en 

spelmaterialen! 

 

 

 
 

 
 

 

Theoretisch 
verkeersexamen 
Gisteren hebben de leerlingen van groep 7 

deelgenomen aan het theoretisch 

verkeersexamen. Alle kinderen slaagden 

erin om in elk geval 16 van de 25 opgaven 

foutloos te beantwoorden (al hadden een 

paar kinderen er een herkansing voor 

nodig). Enkele leerlingen, die op het 

moment suprême ziek waren moeten het 

nog inhalen. 

Donderdag 17 mei krijgen ze de kans om 

tijdens het praktisch examen te laten zien 

dat ze zich goed in het verkeer kunnen 

bewegen. Net voor de meivakantie krijgen 

ze de te volgen route op papier mee, 

zodat ze samen met de ouders kunnen 

“oefenen”. 

 

 
 

 
 

Belangrijke data in maart/april 

 
06 apr Dans en Drama Maria Goretti 

 

07 april Vormsel voor groepen 8 

 

09 april Groep 5 Willibrordus op excursie 

 

11 april Paasvoetbaltoernooi bij RSV 

 

12 april Groep 4 oefent presentatiedienst 

 

13 april Groep 1 t/m 4 vrij wegens staking 

 

14 april Presentatiedienst 

 

17 - 19 april  Eindtoets groep 8 

 

20 april Koningsspelen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

School en parochie-zaken. 
 

Zaterdag (morgen dus) worden de kinderen uit 

de groepen 8 van onze scholen gevormd. De 

dienst begint ’s middags om 2 uur. We hopen op 

een volle kerk. 

 

Donderdagmiddag gaan de kinderen van beide 

scholen, die dit jaar hun communie doen in de 

kerk oefenen voor de presentatiedienst. 

De leerlingen van Willibrordus doen dit aan het 

begin van de middag, de kinderen van Maria 

Goretti aan het eind van de middag. 

Twee dagen later, op zaterdag, zijn voor beide 

scholen de presentatiediensten, waarin de 

communicanten zich aan de mensen in de kerk 

presenteren. De communiewerkgroep is al druk 

bezig om alles voor te bereiden.  

Natuurlijk hopen we die zaterdag twee keer (5 en 

7 uur) op een bomvolle kerk. 

 

 
 

 

https://www.coop.nl/over-coop/doekoe-producten
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