
   
 

 

                   

 

                                                                                                                                                                

AGENDA   Mei 2022 
 

         
  Mei Jarig 

1 Zo Meivakantie!  

2 ma   

3 di   

4 wo   

5 do   

 

6 vrij   

7 Za   

8 Zo   

9 ma We starten weer! Sophie gr. 5-6 

10 di   

11 wo hoofdluiscontrole  

12 do  Suze gr. 5-6 

13 vrij  Flore gr. 1-2 

Maas gr. 5-6 

Fleur gr. 8 

14 Za   

15 Zo   

16 ma   

17 di M.R. vergadering  

18 wo   

19 do   

20 vrij Krachtgroep!  

21 Za   

22 Zo   



   
 

 

23 ma   

24 di  Emile en Katie gr. 7 

25 wo Studiedag leerkrachten! De kinderen 

zijn vrij! 

Sebastian gr. 3 

26 do Hemelvaart!  

27 vrij   

28 Za   

29 Zo  Sem gr. 7 

30 ma  Timo gr. 8 

31 di schoolfotograaf Bryn gr 4-5 

7 juni: studiedag Cadans Primair. De kinderen zijn dan vrij! 

U ontvangt nog verdere info over de schoolfotograaf. 

    

                

 

BERICHTJE VAN MIJ                                             

Beste ouders en leerlingen van onze school. 

VERWENNERIJ OP SCHOOL! 

 

De laatste weken hebben in het teken gestaan van verwennen: In groep 3 hadden ze ineens een 

kapsalon waar ouders een afspraak konden maken. In groep 7 en 8 hebben ze in het kader van het 

Jeeloproject een verwenochtend georganiseerd voor ouders. Gezichtsmassage, maskertjes, nagellak, 

créme, haargel, een traktatie, wat te drinken... Een heerlijke ochtend voor de ouders, allemaal 

georganiseerd door de leerlingen zelf.  Hartstikke mooi gedaan! 

In groep 1-2 stond deze week een verwenmoment voor moederdag op de planning. Op woensdag en 

donderdagochtend mochten de moeders genieten van een verwenmoment.  

 

Groep 8 heeft de eindcito gemaakt, verderop in de nieuwsbrief staat hier meer over, en als klap op de 

vuurpijl op vrijdag nog de Koningsspelen! 

Het Jeelo thema: zorgen voor jezelf en anderen hebben we afgesloten met deze laatste dag voor de 

vakantie. 

 

We gaan genieten van een welverdiende vakantie, dat hebben onze kinderen wel verdiend want er is 

keihard gewerkt.  

Dus: beste ouders, lieve kinderen een hele fijne vakantie toegewenst van ons allemaal en tot 9 mei! 

 

 

 

 

 

 JEELO – TERUGBLIK - PROJECT 4 - ZORGEN VOOR JEZELF EN ANDEREN 

 

Wat een leuk thema hadden we voor Jeelo: Zorgen voor jezelf en anderen. De gehele school startte 

het project met een “workshop” gezonde voeding en iedereen heeft heerlijk en gezond gesmuld van al 

het lekkers. Verder in dit thema leerden de kinderen natuurlijk nog meer over gezonde voeding. 

Daarnaast hebben de hogere groepen gekeken naar het menselijk lichaam: hoe ziet het eruit? Wat zijn 

botten? En hersenen? Hoe krijg ik een goede conditie? Wat is puberteit? Hoe werkt de voortplanting 

bij mensen? En ga zo maar door. Een interessant thema, voor jonge en oude kinderen. Sommige 

groepen hebben als extra een soort “verwenochtend” georganiseerd voor ouders. Erg leuk was dat, de 

ouders hebben zichtbaar genoten hoe de kinderen hen even vermaakten met spelletjes, sport of 



   
 

 

behandelingen aan gezicht of nagels. Dit project was wederom een succes, op naar het volgend 

project “Veilig helpen”. 

 

 

 
 

 

JEELO – VOORUITBLIK NA DE VAKANTIE – PROJECT 5 VEILIG HELPEN 

 

In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere 

ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan veilig 

helpen? In de 4 weken na de meivakantie staat ons Jeelo 

thema ‘veilig helpen centraal. De leerlingen oefenen 

EHBO-vaardigheden in spelvorm. Ze raken zo vertrouwd 

met ongevalssituaties. Door die ervaring en kennis 

worden ze zekerder en zijn ze in staat om kalm te blijven 

en hulp te halen in echte situaties. Doel van dit project is 

niet om medisch hulpverlener te worden, maar om te 

ervaren dat je bij een ongeluk iets voor een ander kunt 

betekenen door gericht hulp te halen.  

We kijken weer uit naar ons nieuwe project!  

 

WELKOM 

 



   
 

 

Hiep hoi Arthur is begonnen in groep 1/2!  Veel plezier Arthur, fijn dat je er bent! 

 

In groep 3 mogen wij na de meivakantie Seppe ontvangen! Hij heeft voor de meivakantie al een 

keertje geoefend in de groep. Wat leuk dat je er bent Seppe! 

 

 

 

KONINGSSPELEN 2022 

We kijken terug op een prachtige Koningsspelen! Heeft u ook zo genoten van al die sportende, 

spelende kinderen? 

Mocht u er niet bij geweest zijn: gelukkig hebben we de foto's nog! 

Mocht u er wel bij geweest zijn: bedankt voor uw komst, fijn dat we u weer op verschillende 

momenten binnen (en buiten!) onze school mogen ontvangen. 

 

Via deze weg willen we ook graag alle hulpouders bedanken. 

 

   
 

                            

 

 

 

  



   
 

 

SPEELPLAATSACTIVITEITEN BUITEN SCHOOLTIJD! 

 

 
 

 

We genieten van de spelende kinderen 

op de voorste speelplaats. 

Dat is ook de reden dat wij, buiten 

schooltijd, het plein openstellen voor de 

basisschoolkinderen. 

Er is ruimte om te fietsen, te steppen, te 

klimmen en lekker onbezorgd te spelen. 

Er zijn wel een paar afspraken die we 

graag met u delen:  

Het schoolplein is geen voetbalveld. We 

hebben de afgelopen weken twee keer 

een bal door de ruit gehad. We hebben 

nu ballen op de speelplaats verboden. 

Onder schooltijd maar zeker ook buiten 

schooltijd, mag er op het plein niet met 

een bal gespeeld worden. Kinderen die 

graag willen voetballen en lid zijn van 

Essche Boys kunnen op het voetbalveld 

terecht.  
 

Ook merken we dat er ’s avonds en in het weekend oudere jeugd op het plein is. We zien dit vooral 

aan de hoeveelheid rotzooi die achterblijft. Blikjes, lege snoep- en chipszakken, maar regelmatig ook 

kapot glas. We vragen u om dit met uw kinderen te bespreken. We houden het schoolplein graag 

open, maar dan moet het niet zorgen voor overlast.  

Het is ook alleen toegestaan om op het voorste plein te spelen. De speelplaats van groep 1-2 en de 

speelplaats achter de school zijn, na schooltijd, verboden terrein. We weten dat er toch kinderen zijn 

die zich niet aan deze regels houden. We hebben contact met de wijkagent en gevraagd om extra te 

surveilleren, zodat er ook buiten de schooltijden regelmatig iemand kijkt.  

 

 

CULTURELE ACTIVITEITEN IN DE SCHOOL!  

In de afgelopen 2 schooljaren zijn er door Corona ook weinig culturele activiteiten geweest. Nu er 

weer veel meer mag en kan, maken we daar ook graag volop gebruik van! Even een korte impressie 

van de culturele activiteiten die we de afgelopen tijd hebben gehad: 

 

Groep 1 t/m 4 hebben een interactieve dansworkshop gehad: ‘Batti und Helli, On The Road’ van 

dansgezelschap LaMelis. Iedereen deed enthousiast mee! 

 

      
Groep 5 t/m 8 hebben een workshop gehad met VR-brillen van Beam It Up. Ze mochten hierbij zelf 

een speelplaats van de toekomst gaan bedenken, die ze daarna door de VR-brillen konden bekijken. 

Heel leuk! 

 



   
 

 

     
 

Verder zijn we dit schooljaar ook nog niet klaar met culturele activiteiten. Bij ons laatste Jeelo-project, 

Omgaan met natuur, hebben we een kunstenaar weten te vinden die in ALLE klassen bezig gaat zijn 

met beeldende vorming. Zij heet Carola Mokveld en ze komt in alle klassen twee keer een les geven, 

waarbij de opdracht die de kinderen krijgen aan zal sluiten bij het Jeelo-project. De eindresultaten van 

deze lessen beeldende vorming zullen we tegen die tijd natuurlijk weer met jullie delen. We hebben er 

zin in! 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Beste ouders, Mijn naam is Michelle Bosmans. 

Ik ben benaderd om de schoolfoto's te gaan maken voor de Willibrordus. 

Voor bs Franciscus in Biezenmortel doe ik het nu twee jaar en die zijn erg tevreden. Het is totaal niet 

mijn ambitie om schoolfoto's op externe andere scholen te maken, puur omdat het achter de 

schermen erg veel werk is, maar voor de kids op de Willibrordus doe ik het graag. 

 

Op dinsdag 31 mei is het zover. 

We maken portretten, klassenfoto's broertje-zusjes foto's en als er tijd is een hele school foto. 

De foto's komen in een verborgen map op de website die alleen benaderbaar is via een persoonlijke 

link met code. Deze krijgen jullie op het mailadres wat bekend is in Parnassys. De foto's hebben een 

eigen fotonummer. Deze websitefoto's zijn verkleind, hebben nog een beeldmerk en zijn puur om te 

bekijken.  

Jullie maken zelf een keuze in wat en op welke manier jullie deze afgedrukt willen hebben. Dit wordt 

gedaan via een bestellijst, inleveren hiervan kan digitaal of op papier.  

Daarna komen de gewenste foto's dus in een envelop via de kinderen naar jullie toe. Digitaal bestelde 

foto's komen via wetransfer.  

De prijs van de foto's is afhankelijk van de wens, deze staat op de bestellijst vermeld. Wel is er een 

vaste bijdrage van 5 euro per gezin. Betaling geschiedt middels een tikkie op een mobiel nummer. 

Vragen stellen mag altijd via m.bosmans@cadansprimair.nl of via michellebosmans@home.nl 

 

 

DE GEZONDE SCHOOL 

BS Willibrordus is gezond! 

Onze school heeft het vignet Gezonde School wederom behaald. Met het vignet Gezonde School 

laten wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 

deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder 

schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige 

schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale 

ontwikkeling van haar leerlingen. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat voeding.  

mailto:m.bosmans@cadansprimair.nl
mailto:michellebosmans@home.nl


   
 

 

Wij als team van BS Willibrordus zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de 

gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze 

school een gezonde school is!” 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 

(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

 

 

KAMP GROEP 8 

Het kamp voor groep 8 staat voor de deur. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnen ons team 

bestond al langer de gedachte om het kamp te verplaatsen naar het begin van het schooljaar. Ook in 

de evaluaties die plaatsvonden na het kamp met de kampouders kwam deze gedachte ook al 

verschillende jaren naar voren. 

De groepsdynamiek die je na het kamp ervaart kun je fantastisch inzetten in de rest van het schooljaar. 

Groep 8 heeft na deze ervaring nog meer verbondenheid. Het einde van het schooljaar heeft al vele 

activiteiten staan: o.a. de musical, gala, evt. Excursies/uitstapjes dus activiteiten worden meer verspreid 

over het jaar. 

 

Deze gedachte is besproken in de Medezeggenschapsraad en in de Oudervereniging. Zij hebben 

positief gereageerd op dit voorstel. Naar aanleiding van deze positieve reacties hebben we het 

volgende besluit genomen: 

Vanaf het volgende schooljaar gaan de kinderen van groep 8 voortaan in het eerste trimester (voor de 

herfstvakantie) op kamp.  De voorbereidingen voor dit kamp zijn ook al in volle gang. 

  

SCHOOLGEBOUW 

Artikel BD over onze school!  

Wat fijn dat er zo'n positief artikel is geschreven! 

 

  

http://www.gezondeschool.nl/


   
 

 

EINDCITO GROEP 8 

Op woensdag 20 en donderdag 21 april kon je een speld horen vallen in de unit van groep 7-8. Groep 

8 had namelijk hun eind-CITO. Sinds een aantal jaren werken we met de digitale adaptieve eindtoets. 

Een belangrijk moment voor iedere leerling, ook al is het eindadvies eigenlijk al afgegeven. De cito-

score geeft een heel goed beeld van de capaciteiten van ieder kind na 8 jaar basisonderwijs. Ook is het 

een mooie ‘check’ of je uitstroom passend is.  

Alle leerlingen hebben zich onwijs goed ingezet tijdens deze 2 dagen. 

Op donderdag 12:00 uur mocht iedereen het horen! 

‘WIJ ZIJN KLAAR MET DE EINDCITO!’ Dat klonk door de hele school. 

  
Goed gedaan groep 8, wij zijn nu al ontzettend trots op jullie. 

Naar verwachting ontvangen wij eind mei de leerling-rapportages in onze digitale portal. Iedere 

leerling ontvangt zijn/ haar score in een rapportmapje.  

 

  



   
 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 

                                                                  

 

  



   
 

 

NIEUWS UIT DE OMGEVING: 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


