
   
 

 

 

                                                                                                                                                                

AGENDA   Maart 2022 
 

          
  Maart Jarig 

1 di Carnavalsvakantie! Benthe groep 4-5 

2 wo  Danny groep 5-6 

3 do   

4 vrij   

5 za   

6 zo   

7 ma  Kayleigh groep 1-2 

Mabel groep 7 

8 di   

9 wo luizencontrole  

10 do   

11 vrij  Roos groep 8 

12 za   

13 zo   

14 ma  Ashwin groep 7 

Elisa groep 4-5 

15 di Kind-oudergesprekken Elize groep 5-6 

16 wo Kind-oudergesprekken Hannah groep 7 

17 do Kind-oudergesprekken  

18 vrij Krachtgroep  

19 za   

20 zo   

21 ma  Rogier groep 7 

22 di   

23 wo Luizencontrole/ GMR Yassier groep 5-6 

Samuel groep 1-2 

24 do  Joy groep 5-6 

25 vrij  Inaya groep 3 



   
 

 

26 za   

27 zo   

28 ma MR vergadering  

29 di   

30 wo  Duuk groep 5-6 

31 do   

1 april: Viering groep 3 

                   

        

        

                                               WELKOM 

 
  Welkom in groep 1-2 Emma en Sofie, Nyah en Tess! 

 

 JEELO 

Bijna Carnaval en ook ons einde van het project: Beleven van onze planeet.  
Start met My Climate Actionspel, veel mooie knutselwerken, weerberichtfilmpjes en vorige week vrijdag 
de sponsorloop.  
Wat zijn wij trots op jullie allemaal, ieder heeft op zijn/haar eigen bijdrage geholpen om geld in te 
zamelen voor de goede doelen! Hartelijk dank daarvoor!  
Na de Carnavalsvakantie komt een lid van Global Exploration om de cheque in ontvangst te nemen.  
       

OVERSTEEKOUDERS 
Een aantal weken geleden heb ik in samenwerking met de Coördinator oversteekouders een 
behoeftepeiling uitgezet.  Door een tekort aan oversteekouders hebben we het oversteken met een 
ouder en een leerling groep 8 stopgezet.  Een oproep in een weekbericht in Parro en de nieuwsbrief gaf 
geen enkele reactie.  Door de behoeftepeiling uit te zetten deden we nog een laatste poging om dit na de 
zomervakantie weer te laten starten. (indien voldoende belangstelling) 
Er zijn in totaal 34 reacties geweest waaruit bleek dat de noodzaak van oversteekouders niet hoog was. 
De behoefte ligt bij 16 ouders, het tijdstip waarop overgestoken wordt is niet belangrijk en ook de plek is 
niet belangrijk voor de meeste ouders. 
 
Na een overleg met de coördinator mevr. Hofman, zijn we tot de conclusie gekomen dat de noodzaak niet 
hoog genoeg is.  We gaan op zoek naar alternatieven, er zijn tips en suggesties gedaan. 
Er wordt een moment gezocht om de oversteekouders te bedanken voor hun inzet.  Voor degenen die de 
behoeftepeiling hebben ingevuld, dank je wel voor de moeite!      
We houden jullie op de hoogte van evt. alternatieven.            



   
 

 

 

VOORLEESWEDSTRIJD  
In de bovenbouwgroepen zijn deze kinderen voorleeskampioen geworden: Vesper uit groep 7 en Benthe 
uit groep 8. Gefeliciteerd dames!  
In december moesten de meiden tegen elkaar strijden en is door de jury Benthe verkozen tot 
voorleeskampioen van de Willibrordusschool. 
Helaas kon in februari de provinciale voorleeswedstrijd niet live doorgaan, dus heeft Benthe een filmpje 
opgenomen om zo haar voorleestalent te laten zien/ horen. Uiteindelijk is door de jury van de gemeente 
Boxtel de winnaar bekend gemaakt. Helaas is Benthe dit niet geworden. 
Toch zijn wij enorm trots op Benthe en haar leesprestaties.  
 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 
 

                                                                  

 
 



   
 

 

VORMSEL 
Beste ouders, 

Na een aantal maanden wachten gaan we starten met bijeenkomsten en Vieringen rondom het 

Vormsel.  

Wilt u uw kind nog graag opgeven voor het Vormsel? Dat kan nog steeds! Neemt u dan graag snel 

contact op met het parochiesecretariaat.  

Van harte welkom! 

Hartelijke groeten vanuit de Heilig Hartparochie 

Telefoonnummer: 0411-672215  

E-mail: info@heilighartparochie.nl 
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