
   
 

 

                   

 

                                                                                                                                                                

AGENDA  Januari 2023 

 
                

                                                                                                         Jarig! 

1  Kerstvakantie! 
Gelukkig nieuwjaar! 

Gijs  gr. 3-4 
Alba gr. 4-5 

2    

3   

4    

5   Dirk gr. 4-5 
Evi gr. 4-5 

6   

7   

8    

9  We starten weer!  

10    

11  luizencontrole  

12    

13    

14   Senn gr. 4-5 



   
 

 

15   Cas gr. 1-2 
Teun gr. 6 
Fabian gr. 4-5 

16    

17   Emma gr. 1-2 
Sofie gr. 1-2 

18    

19  M.R. bijeenkomst 19.30 uur 

NaSchoolsport  15.00-16.00 uur 

 

20     

21    

22    

23   

24    

25  luizencontrole  

26  NaSchoolsport 15.00 -16.00 uur  

27    

28   

29    

30    

31   

Vanaf 9 januari beginnen we met ons nieuwe traktatiebeleid. (zie nieuwsbrief 

December). 

U hoeft dus geen traktatie meer te verzorgen, wij zorgen voor iets lekkers voor 

elke jarige! 
 

BERICHTJE VAN ANNELIES                                            
Allereerst wil ik jullie natuurlijk allemaal alvast een heel fijn, gezellig, gezond en een gelukkig nieuwjaar 
toewensen. Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief is het nog niet zover, maar de tijd vliegt... 
 
We gaan genieten van een heerlijke kerstvakantie en even bijkomen van alle decemberactiviteiten. Wat 
was het een gezellige maand, en wat hebben we kunnen genieten van alle activiteiten. Ouders bedankt 
voor jullie inzet, want zonder jullie was dat alles echt niet gelukt.  Groep 7 en 8 hebben een fantastische 
kerstmarkt georganiseerd. Zij hebben geld bij elkaar gespaard voor het goede doel en voor hun laatste 
schooldag activiteit. Groep 7 is ook alvast begonnen met sparen.  Bij het versturen van deze nieuwsbrief 
moet de kerstviering nog beginnen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze ook fantastisch wordt. 
 
In Januari gaan we weer volop aan de slag, in week 4 (vanaf 23 januari) staan de citotoetsen weer voor de 
deur. De toetsen worden ingepland tussen 23 januari en 10 februari.  
 



   
 

 

Voor nu: even rustig aan, sloffen aan....  Tot 9 januari!        
 
Annelies                                                                          

         
                                                                                                            

 

NASCHOOLSPORT 

Bericht vanuit Buurtsport Boxtel: 
 
Op de donderdag willen wij (Buurtsport) graag door het jaar heen op iedere locatie “Na School sport“ 
plaats laten vinden op het schoolplein. Voor de BS Willibrordus is dat op 19 januari, 26 januari, 2 
februari, 9 februari en 16 februari na schooltijd. (15.00 -16.00 uur) 
Dit houdt in dat er enkele stagiaires op het schoolplein met de kinderen (groep 1 t/m 8) die hierna 
toe komen actief gaan spelen. De stagiaires nemen een tas vol met spel materiaal mee en gaan met 
de kinderen aan de slag. 
De kinderen bedenken vaak een spel en de stagiaires spelen mee en proberen kinderen met een spel 
aan elkaar te koppelen. Kinderen kunnen vrijblijvend meedoen en komen en gaan wanneer ze willen. 
 
Veel plezier! 
 
Vanuit Buurtsport Boxtel zijn er in de kerstvakantie nog wat activiteiten, zie kopje: nieuws uit de 
omgeving. 
  
 

JEELO 

In januari beginnen we weer met een nieuw thema: leren van personen van vroeger. Een prachtig 

thema wat alweer helemaal voorbereid is door het team.  Geschiedenis zal het hoofdthema zijn van dit 

project.  

. 

WELKOM OP SCHOOL! 

Welkom Jurre! 

 

 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 



   
 

 

Op woensdag 7 december hebben we de finale gehouden van de Voorleeswedstrijd. Twee kinderen, te 

weten Finn uit groep 7 en Madelief uit groep 8 hebben gestreden om de beste voorlezer van de 

school te worden. Onder het toeziend oog van juryleden Annelies en Anja (onze bibliothecaresse) 

hebben deze kinderen op het podium hun uiterste best gedaan om hun verhaal voor te lezen. 

Ademloos luisterden de kinderen van groep 7 en 8 toe. Het was erg spannend, maar er kon er 

uiteraard maar 1 winnen. En dat is geworden: Finn uit groep 7! Van harte gefeliciteerd Finn, jij bent 

voorleeskampioen van de Willibrordus! Jij gaat over een paar maanden onze school 

vertegenwoordigen in Boxtel, waar voorleeskampioenen van andere scholen zullen samenkomen om 

te kijken wie dan het beste is. Dat zien we dan tegen die tijd wel weer, voor nu, Finn, geniet van je 

overwinning! 

 
 

BERICHT IN DE PERS 

 
 

GOEDE VOORNEMENS.... VANUIT VERKEERSVEILIGHEID: 

 



   
 

 

 
 

  



   
 

 

                                                        

 

  



   
 

 

NIEUWS VANUIT HET BERENHUIS 
 

 

 
 

   

NIEUWS UIT DE OMGEVING 
Een heel mooi initiatief vanuit het dorp: 

Hoi allemaal,  

Komende zomer gaan wij naar Namibië waar we o.a. een kleinschalige voetbalschool gaan bezoeken. 

Deze is opgericht door een lokale vrouw die dit vanaf nul heeft opgebouwd. Ze doet dit zo goed dat 

er nu zelfs jeugdspelers worden afgeleverd aan het nationale elftal. Op deze school is een groot tekort 

aan voetbal-/sportkleding en materiaal zoals scheenbeschermers, voetbalschoenen of 

keepershandschoenen. Wij willen deze voor haar hier inzamelen en meenemen. Dus heb je nog wat 

over wat toch niet meer gebruikt gaat worden dan mag je dit afgeven bij ons op de looiershof 11. 

Eventueel kan het in een tasje aan de deur gehangen worden. Alvast bedankt voor jullie hulp en hele 

fijne feestdagen gewenst  

Groeten, John en Yvonne Ravi en Indi van Beek 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

BERICHT VANUIT DE PAROCHIE 

 

3-Koningen zingen voor Stichting Jarige Job 

Vrijdag 6 januari vieren we 3-Koningen, een traditie die al jarenlang meegaat, zo ook dit jaar. 

3 koningen die geschenken brengen, een mooie gelegenheid om iets voor elkaar te betekenen. 

Dit jaar lopen de Koningen voor' Stichting Jarige Job'. 

Deze stichting zorgt ervoor dat elk kind dat in Nederland woont of is komen wonen, jarig kan zijn met 

een traktatie, thuis en op school. 

JARIG ZIJN DAT JE GEZIEN WORDT EN ERBIJ HOORT DAT WIL TOCH IEDER KIND!! en soms is 

daar geen geld voor. 

Daar kunnen onze schoolkinderen in hun vakantie voor rondgaan met een collectebusje dat je die 

vrijdag tussen 10 en 10.30 op kunt komen halen links naast de Willibrorduskerk Dorpsstraat 8 bij de' 

opgang'. 

Je kunt 's-middags om 4 uur kun je het busje weer inleveren in de Kerk bij de kerststal en ligt er een 

lekker bedankje voor je klaar. 

Hopelijk zien we veel Koningen door de staten lopen van Esch en kunnen we samen een mooi 

geschenk aanbieden voor JARIGE JOBjes. 

 

 

Samen zijn met kerst in de kerk 

Kerstavond zaterdag 24 december 16.00 uur 

Een berichtje aan alle kinderen en families in Esch! 

Over een paar dagen is het weer zover: Kerstmis! Vieren jullie dit mee? 

Op kerstavond zaterdag 24 december nodigen we jullie graag uit in de st. Willibrorduskerk. 



   
 

 

Het kerstverhaal over de geboorte van Jezus in de stal wordt voorgelezen en we gaan samen met jullie 

kerstliedjes zingen. 

Je mag natuurlijk verkleed komen en je eigen instrumentje meenemen. 

We zien jou en je vader of moeder (opa en oma) graag bij de kerstviering in de kerk! (duur: circa 45 

minuten). 

Tot dan! www.heilighartparochie.nl 

 

 

 

 

 


