
   
 

 

 

                                                                                                                                                                

AGENDA   April 2022 
 

          
  April Jarig 

1 vrij Viering groep 3!  

2 ZA  Djoeke groep 7 

Puck groep 8 

3 ZO   

4 ma GMR vergadering Mies groep 4-5 

5 di  Stijn groep 7 

Julian groep 8 

6 wo   

7 do   

8 vrij Voorstelling Berenhuis in onze aula!  

9 ZA   

10 ZO  Suus groep 4-5 

11 ma   

12 di   

13 wo   

14 do  Saar groep 7 

 

15 vrij Goede vrijdag Janne groep 7 

16 ZA Paasweekend!  

17 ZO 1e paasdag  

18 ma 2e paasdag  

19 di   

20 wo Eindcito groep 8  

21 do Eindcito groep 8  

22 vrij Koningsspelen!  

23 ZA Start meivakantie  

24 ZO   



   
 

 

25 ma   

26 di   

27 wo   

28 do   

29 vrij  Madelief groep 7 

30 ZA   

    

Start na de meivakantie: 9 mei 

                   

        

        

  BERICHTJE VAN MIJ                                             

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van onze school, 

 

Op 31 maart ben ik op de kop af een half jaar werkzaam op deze school. Even een momentje om terug 

te kijken. 

Het afgelopen half jaar was meteen wederom een vervelende tijd voor de meesten onder ons. Corona 

kwam weer in alle hevigheid opzetten. Veel zieke kinderen, quarantaine, vervangingen etc.  Net voor 

de kerstvakantie toch weer een lockdown. Na de kerstvakantie bleef Corona een stempel drukken op 

ons onderwijs.  Nu kunnen we gelukkig weer “normaal” functioneren.   

In deze tijd heb ik weinig ouders kunnen ontmoeten. Gelukkig komt daar nu verandering in. Ik zie jullie 

meer in de school bij activiteiten of gewoon wanneer jullie je kind naar school brengen. We denken na 

als team om wat momentjes te creëren om jullie nog vaker te ontmoeten op school.  (verderop in de 

nieuwsbrief vindt u al een uitnodiging voor de Koningsspelen) 

 

In het afgelopen half jaar ben ik warm ontvangen door de leerkrachten en kinderen en ik ervaar nu 

dezelfde warmte bij jullie. Ik vind het fijn hier!  

 

Wat vind ik belangrijk: 

Bij mij staan jullie kinderen met stip op 1! Zij moeten zich prettig en veilig voelen op onze school, en 

daar heb ik de leerkrachten voor nodig.  Het is daarom dat ik altijd probeer om de leerkrachten te 

helpen en te ondersteunen zodat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Ik ga voor ze staan en 

zal ze verdedigen, zij hebben een belangrijke taak en ook zij moeten zich fijn voelen. 

 

  

De samenwerking met jullie is ook heel belangrijk, we gaan ervoor zorgen dat we elkaar weer 

regelmatiger kunnen zien en spreken.  

Ik ben me ervan bewust dat ik een andere persoon ben dan Wilma en er zullen echt dingen anders 

voelen bij jullie, maar ik probeer altijd te handelen in het belang van jullie kinderen (dus ook ouders) 

en het team. Ik vraag daar regelmatig feedback over, en ik hoop dat jullie er vertrouwen in hebben dat 

jullie dit ook mogen geven.  

 

Rest mij nog om jullie nu alvast fijne Paasdagen toe te wensen en veel leesplezier! 

 

Groeten, Annelies 

 

 JEELO 

Na de Carnavalsvakantie mochten we onze cheque overhandigen aan Kevin van Global 

Exploration en wat was iedereen trots!! Met een super bedrag van € 1515,05 



   
 

 

                                                                                                 
Het huidige project Zorgen voor jezelf en anderen duurt tot aan de Koningsspelen.  

Wat mooi om te zien hoe de kinderen met elkaar bezig zijn (geweest)!  

Na de Meivakantie starten we met het volgende project: Veilig helpen.  

   

Veiligheid op school 

Einde schooljaar2020-2021 hebben jullie als ouders, maar ook de leerlingen en de leerkrachten, 

de veiligheidsmonitor ingevuld. Deze is besproken met het team, de kinderen, en de 

medezeggenschapsraad. Deze laatsten gaven mij het advies om ook een panel van ouders te 

bevragen.  Na een oproep in een weekbericht waren er vier personen die zich aangemeld hebben. 

Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden.  Naar aanleiding van alle informatie die we hebben 

opgedaan worden de volgende acties uitgezet in de school. 

 

De items die bij alle geledingen sterk uit de veiligheidsmonitor kwamen waren: veiligheid op het 

schoolplein buiten schooltijd, en onder schooltijd, pestgedrag, pestgedrag online, eenduidige en 

consequente aanpak binnen de school. 

Acties:  

• We gaan onderzoeken welke methode voor ons helpend is als we het hebben over o.a. 

een eenduidige en consequente aanpak en sociaal emotionele ontwikkeling waarbij 

welbevinden en pestgedrag een onderdeel zullen zijn. Dit starten we volgend schooljaar 

op. 

• We hebben sport en speelgoed aangeschaft wat tijdens het buitenspelen ingezet gaat 

worden, zodat de leerlingen ook echt iets kunnen doen als ze dat willen tijdens de pauzes. 

 
 

• Veiligheid op het schoolplein buiten schooltijd: Hier hebben we weinig zicht op. Natuurlijk 

mogen kinderen spelen op ons plein, maar helaas komen er ook kinderen met minder 



   
 

 

goede intenties en maken er een puinhoop van met chipszakken en blikjes drinken of 

erger nog: vernielen het een en ander. 

             Dit zijn vaak oudere kinderen maar helaas ook kinderen die op onze school zitten.   

Wanneer we het signaleren spreken we de kinderen erop aan en zullen we ook de desbetreffende 

ouders informeren. Het zou fijn zijn wanneer ook jullie als ouders dit mee in de gaten houden. 

 

 

• Pestgedrag(online) dit blijven we sterk in de gaten houden ook bij het buitenspelen. 

Onlinepesten is lastiger waar te nemen en wordt vaak pas achteraf gemeld. Wanneer dit 

aan de orde is zullen de leerkrachten dit in de klas in het algemeen en met 

desbetreffende ouders en kinderen bespreken. Binnen het onderzoek voor een 

eenduidige aanpak zal pesten ook een plek krijgen. 

 

 

VAKANTIEROOSTER 2022-2023 

Herfstvakantie: 24 oktober –28 oktober 2022 

Kerstvakantie: 26 december- 6 januari 2023 

Carnaval: 20 februari- 24 februari 2023 

2e paasdag: 10 april 2023 

Meivakantie: 24 april – 5 mei 2023 

Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023 

2e pinksterdag: 29 mei 2023 

Zomervakantie: 17 juli – 25 augustus 2023 

Studiedagen: nog niet bekend. 

 

GEZONDE SCHOOL 

Update Werkgroep gezonde Willibrordus school, 

 

Vlak voor de kerst is op onze school een enquête onder ouders uitgezet over de gezonde school. 

Naar aanleiding van deze enquête is een werkgroep opgestart bestaande uit Annelies en Thijske, 

en vier betrokken ouders. Het doel van de werkgroep is om de school te ondersteunen bij het 

thema gezonde school. Door op een positieve manier aan gezondheid te werken op school, 

hopen we de school nog leuker te maken voor de leerlingen. Op verzoek van de school starten 

we dit schooljaar met het thema voeding. Zo bleek uit de ouderpeiling dat veel ouders 

ontevreden zijn over het huidige traktatiebeleid. De werkgroep gaat verschillende opties voor het 

traktatiebeleid uitwerken, zodat de school kan kiezen welk traktatiebeleid het best passende is. 

Volgend schooljaar wil de school zich ook richten op het sociaal-emotioneel welbevinden van 

leerlingen. Ouders die affiniteit hebben met dit thema zijn van harte welkom om eens aan te 

sluiten bij een vergadering, of om ideeën uit te wisselen. 

 

KONINGSSPELEN 



   
 

 

Komt u ook? 

Vrijdag 22 april 

Gezamenlijke opening: 

 09:15 uur: Op de speelplaats 

voor de school 

Sportdag: 09:30 uur: 

Groep 1-2 op school.  

Groep 3 t/m 8 op de 

sportvelden 

Beste Ouders, 

Na twee jaar, mag het dit jaar eindelijk weer 

en daarom nodigen we u graag van harte uit 

op onze Koningsspelen 2022!! 

Een bijzonder moment, want de 

Koningsspelen bestaan 10 jaar. Hierom heeft 

Kinderen voor Kinderen ook dit jaar weer een 

bijzondere videoclip gemaakt: ‘De Fit top 10!!’ 

Deze is via onderstaande link te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmyd

GadY 

De commissie is momenteel druk om er een 

heerlijke dag van te maken die in het teken 

staat van beweging en plezier. 

En, omdat we het heel fijn vinden u weer te 

mogen ontvangen, zorgen wij dat er zowel op 

school als op de sportvelden een kopje koffie 

voor u klaarstaat! (Voor de ouders van groep  

1 en 2 op school, voor de ouders van groep 3 

tot en met 8 op de sportvelden.) Komt u ook 

een kijkje nemen? 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

MUSICAL GROEP 8 

https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY
https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY


   
 

 

 
Groep 8 is begonnen met het oefenen van de eindmusical. De audities zitten erop en de 

voorbereidingen zijn in volle gang. Veel succes en we zijn heel benieuwd naar het resultaat. 

 

OEKRAÏNE 

Wij zijn Saar Sjors Hannah Madelief Fatima Julia.  

 

En wij hebben de afgelopen weken geld ingezameld voor Oekraïne. Zoals cup cakes en potjes 

met snoep verkocht. En we hebben lege statie flessen verzameld. Wij hebben dit gedaan omdat 

er oorlog is in Oekraïne en de kinderen en ouders alles moeten achterlaten. Wij willen ook Waldo 

bedanken voor het verdubbelen van de statie bonnetjes van de spar En de kinderen/ouders voor 



   
 

 

het inleveren van lege flessen willen wij ook heel erg bedanken. Wij stoppen deze week met de 

actie. Met het geld dat we hebben opgehaald doneren we aan giro 555 of we kopen spullen voor 

de vluchtelingen. ONS EIND BEDRAG: 520,85 ,-   

Supertrots zijn wij op onze leerlingen! 

SCHOOLGEBOUW 

Jullie hebben vast het artikel in de krant gelezen. Ik voeg het hier nogmaals bij. Een onderzoek 

wordt gestart. 

Ook goed nieuws voor de bewoners van Esch, wat fijn dat erover gedacht wordt om woningen 

voor starters te bouwen! 

Ik probeer jullie in de weekberichten en de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de stappen 

die worden gezet. Dat zullen er nog veel zijn voordat de eerste schop in de grond gaat! 

 
 

WEBINARS VANUIT DE GGD VOOR U ALS OUDER! 

 

Verhoog je weerstand: een webinar serie – let op: diverse data en tijden 

In de webinar serie ‘verhoog je eigen weerstand’ nemen we je stap voor stap mee hoe je een 

hogere weerstand kunt bereiken. Iedere aflevering gaat specifiek in op één onderwerp om je te 

helpen met kleine veranderingen om een mooi resultaat te bereiken. 

Aflevering 1: In stapjes je weerstand verhogen – 20 april van 10.30-11.30 uur 

In dit webinar vertelt leefstijl arts Stefan Ottenheijm hoe je weerstand werkt en wat een goede 

weerstand jou brengt. 

 

Aflevering 2: Lekker in beweging – 23 mei van 16.00-17.00 uur 



   
 

 

In dit webinar vertelt professor Tinie Kardol over het belang van beweging, en leer je welke 

voedingsstoffen bijdragen aan een goede weerstand. 

Aanmelden 

 

Op weg naar de middelbare school – 11 mei van 19.30-20.30 uur 

Je kind zit in groep 7/8 en gaat binnenkort de overstap naar het voortgezet onderwijs maken, 

een spannende periode! Hoe maken jij en je kind hierin de juiste keuzes? Welk niveau is nu het 

meest passend voor je kind, welke school past hierbij en hoe komt jouw kind het best tot z'n 

recht? Tijdens die webinar krijg je van diverse professionals en ervaringsdeskundigen tips en 

tricks. 

Doelgroep: ouders van leerlingen in groep 7 en 8 

Aanmelden 

Vragen, tips of verzoeken? Mail naar webinars@ggdhvb.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Vakgroep Gezondheidsbevordering 

GGD Hart voor Brabant 
  

 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 

                                                                  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fboost-je-immuunsysteem&data=04%7C01%7Cm.klomp%40ggdhvb.nl%7C94a667d382b14563e5cb08da0d8d0291%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637837197494353560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=l%2FHip%2BVxh2nozwjlOVzXdnQqLhl%2BlTRbZMdl7ZgNPBY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdhvb.webinargeek.com%2Fop-weg-naar-de-middelbare-school&data=04%7C01%7Cm.klomp%40ggdhvb.nl%7C94a667d382b14563e5cb08da0d8d0291%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637837197494353560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ei7kEjPq%2B5G4j0EDDYK0V2DF1SiTR69CaNOrV%2BcZ%2BEo%3D&reserved=0
mailto:webinars@ggdhvb.nl


   
 

 

 

NIEUWS UIT DE OMGEVING: 

 

 



   
 

 

 
 

Avond3daagse Esch 2022 

 

 
 

Zoals je misschien al weet is de 11e editie van de Essche Avond3daagse dit jaar op 18, 19 en 20 mei. 

Wandelen jullie ook 1, 2 of 3 dagen mee? We hebben routes van 5 en 10 km. Onderweg krijgt 

iedereen wat lekkers bij de stempelpost. Ook dit jaar zoeken we vrijwilligers die willen helpen als 

verkeersregelaar, bij de posten of als rommelruimer. Als verkeersregelaar moet je vooraf een online 

cursus van ongeveer 30 minuten volgen. Wij willen je daar graag bij helpen. Vrijwilligers kunnen zich 

aanmelden per mail: eschavond3daagse@gmail.com 
 
 

 

PALMPASEN 

mailto:eschavond3daagse@gmail.com


   
 

 

Uitnodiging Zondag 3 en 10 april 2022                                       

 

10 april Palmpaasoptocht in Boxtel,     

een traditie die in ere wordt gehouden.                                     

 

“Palm , Palm-Pasen, Eikoerei. 

Over ene zondag, dan krijgen wij een ei. 

 Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei!” 

 

Op zondag 10 april 2022 organiseert Stichting Boxtel Vooruit voor de 62e keer de jaarlijkse 

Palmpaasoptocht. De zingende kinderen en hun begeleiders met versierde palmstokken vormen dan 

een kleurrijke stoet die start bij Residentie de Dommel op het Molenpad en eindigt op de Markt. 

Voorafgaand aan de tocht krijgen alle kinderen die een palmpaasstok hebben meegebracht een lotje 

aan hun stok. Om precies 12.00 uur, weer of geen weer, vertrekken de kinderen, onder muzikale 

begeleiding naar het gemeentehuis aan de Markt om de traditionele lentegroet te brengen aan 

burgemeester. Na het zingen van het Palm, Palm-Pasen zal de burgemeester de deelnemende kinderen 

trakteren op een chocolade paasei. Ook zal de burgemeester de loting en de prijsuitreiking verzorgen 

voor de mooiste palmstok. 

 

Op zondag 3 april zijn snoeistokken af te halen bij ie van 12.30 tot 13.30 uur staat voor Museum 

Boxtel (MuBo) aan de Baroniestraat.  

 

Aansluitend op zondag 3 april kunnen kinderen tussen 12.30 en 15.30 uur palmpaasstokken 

versieren. Hierbij worden zij begeleid door de vrijwilligers van MuBo. Wel dient het kind vergezeld 

te worden door een ouder. 

 

De stokken worden versierd met gekleurd papier, noten rozijntjes, dadels, vijgen, pinda’s, chips, snoep 

en sinaasappels. In het midden hoort een haantje-pik, dat net als de koningsringen bij diverse Boxtelse 

bakkers besteld kan worden. 

 

Ook traditioneel zal er tijdens de tocht aandacht gevraagd worden voor het werk van een 

vrijwilligersorganisatie. Dit jaar is de keuze van de commissie gevallen op de vrijwilligers van Het 

bewaarde Land. 

 

Wij hopen ook dit jaar weer op veel deelnemende kinderen. 

 

Namens Boxtel Vooruit, 

Commissie Palmpaasoptocht 

Hieronder een link:  hoe een paastak te maken: 
 
 
Hoe maak ik een paastak? 

 

https://skiposonline.sharepoint.com/:b:/g/BSWillibrordus/EcO_cCx3jJtFnwIjDufCk-0BbIFRGfJZh9CBsTGLiyobQg


   
 

 

 
 

 

 


