
   
 

 

 

                                                                                                                                                                

AGENDA   Januari 2022! 

          
  Januari Jarig 

1 Za Gelukkig Nieuwjaar! Gijs groep 3 

Alba groep 4-5 

2 Zo   

3 ma   

4 di   

5 wo  Dirk groep 3 

Rianne Groep 8 

Evi groep 4-5 

6 do   

7 vrij   

8 Za   

9 Zo   

10 ma   

11 di   

12 wo luizencontrole  

13 do   

14 vrij  Senn groep 4-5 

15 Za  Cas groep 1-2 

Teun groep 5-6 

Fabian groep 4-5 

16 Zo   

17 ma   

18 di   

19 wo M.R. vergadering  

20 do   

21 vrij Krachtgroep (onder voorbehoud)  

22 Za   

23 Zo   

24 ma Ouderraad  

25 di   

26 wo Luizencontrole indien nodig  

27 do   

28 vrij Viering groep 7  



   
 

 

29 Za   

30 Zo   

31 ma   

 

                   

        

        

Alle goeds voor 2022! 

Beste ouders en kinderen van onze school! 

We wensen jullie een heel goed, gezond, leerzaam en gelukkig 2022 toe! 

 
         

Namens het team van BS Willibrordus te Esch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze school hebben we twee nieuwe leerlingen: Aster in groep 3 en Linde in groep 4-5 

Welkom op onze school!                              

 

 

 

 

 

WELKOM 

JEELO 



   
 

 

Na de kerstvakantie gaan we starten met het project beleven van onze planeet. Op en om de aarde 

valt veel te bewonderen en te beleven. In dit project leren de kinderen over seizoenen, klimaten en de 

strijd tegen water. Ze meten het weer, onderzoeken de bodem en leren over de opbouw van de aarde 

en het zonnestelsel. Het doel van dit project is dat kinderen leren hoe groot de invloed van de zon en 

de regen is op onze omgeving en ons dagelijks leven. Ze ontdekken dat alles op onze planeet met 

elkaar samenhangt. 

  

Daarbij komen de volgende thema's aan de orde: 

Gr 1-2: Seizoenen. 

Gr 3-4: Meten van het weer. 

Gr 5-6: Strijden tegen water. 

Gr 7-8: Reizen over de wereld. 

                                                                  VERKEERSBRIGADIERS 

              

 

Beste ouder, 

Graag extra aandacht voor het volgende. 

Van maandag tot vrijdag staan wij brigadierouders met veel liefde en enthousiasme in onze oranje jas 

bij de kerk of pannenkoekenrestaurant om alle kinderen een veilige oversteek te geven. 

Het rooster voor dit schooljaar hebben we met moeite rond gekregen en hebben bij uitval maar één 

ouder als achterwacht, de rest vullen we zelf op. 

Aan het begin van dit jaar wist ik al dat volgend schooljaar er drie ouders gaan stoppen met 

brigadieren. Echter door omstandigheden zijn er op dit moment drie ouders die per direct moeten 

stoppen met brigadieren. Dit betekent dat ik 5 nieuwe brigadiers nodig heb om überhaupt het rooster 

rond te krijgen. 

Vandaar deze dringende oproep aan u, om uzelf op te geven om van 8.10-8.30 uur te komen helpen 

met brigadieren zodat de veiligheid van onze kinderen gewaarborgd blijft. 

Krijgen we geen nieuwe aanmeldingen, zal dit betekenen dat we één oversteekpost moeten gaan 

schrappen of zelfs helemaal moeten stoppen met brigadieren. Dit zou toch ongelofelijk jammer zijn. 

Esch laat vaak zien dat een klein dorp grootse dingen kan bereiken. 

Suggesties voor oplossingen: 

- Spreek met een andere ouder af om elkaars kinderen naar school te brengen, zodat een andere kan 

brigadieren 

- Houd je kind(eren) bij je tijdens brigadieren en breng ze daarna naar school 

- Denk niet, mijn kind kan al zelf naar school of mijn kind maakt geen gebruik van de oversteekplaats, 

we doen dit voor elkaar. 



   
 

 

Voor informatie en aanmelden kunt u een bericht sturen naar: 

Suzanne Hofman swlveltman@gmail.com 

06-53583588 
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Bell 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS 

NIEUWS UIT DE OMGEVING 

mailto:swlveltman@gmail.com


   
 

 

Bell staat voor het initiatief om Esch welkom te heten bij Boxtel. De stichting heeft tot doel Esch 

welkom te heten en de verbinding en kennismaking tussen alle kernen van de gemeente Boxtel te 

bevorderen. Bell staat voor de letters van de vier dorpskernen.  

Boxtel 

Esch 

Lennisheuvel 

Liempde 

Afgelopen jaar heeft de stuurgroep Bell een aantal evenementen gepland die allemaal gedeeltelijk of 

op een andere manier zijn doorgegaan zijn ivm Corona. Er zou nog een mooie activiteit komen waarop 

kinderen een Bell-fietsbel konden verdienen. Omdat dit ook niet door kan gaan, vinden we het heel 

leuk om juist de Essche kinderen de bell-bel aan te bieden. De Bell-stuurgroep doet dit graag op 

donderdag 16 december om half 1 op het schoolplein van de Willibrordus. Heel kort vertellen we even 

waarom de kinderen een Bell krijgen en misschien kunnen we even gezamenlijk belllen. Wat een 

prachtig Bell-geluid zal dit geven.  

 

 

Samen zijn met kerst in de kerk 

Vrijdag 24 december 11.00 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 vrijdag 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 houden ons aan de coronamaatregelen en bieden voldoende ruimte en afstand tot elkaar. 

Ook de kerk houdt zich aan de avondlockdown. Daarom zal het samenzijn om 11.00 uur plaatsvinden. 

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

Tot dan! www.heilighartparochie.nl 
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