
   
 

 

                   

 

                                                                                                                                                                

AGENDA  Juli 2022 
 

         
Jarig! 

1 vrij   

2 ZA   

3 ZO   

4 ma   

5 di Kind-oudergesprek facultatief  

6 wo Kind-oudergesprek facultatief Iris groep 1/2 

7 do Kind-oudergesprek facultatief  

8 vrij   

9 ZA  Thomas groep 1/2 

10 ZO   

11 ma   

12 di  Puck  groep 4/5 

13 wo Musical groep 8!  

14 do Doorstroomochtend 
Portfolio! 

Tobias groep 5/6 

15 vrij Studiedag! Kinderen vrij!  

16 ZA  Aicha groep 4/5 



   
 

 

17 ZO   

18 ma Laatste schoolweek! 
Ouder-bedankmoment! 
13.45-14.15 uur 
14.15 tot 14.45 uur 
tentoonstelling Jeeloproject: 
omgaan met natuur! 

 

19 di   

20 wo Juffen-meesterdag!  

21 do Gala groep 8  

22 vrij Laatste schooldag! Willem gr. 8 

23 ZA  Inez gr.5/6 

24 ZO   

25 ma Schoolvakantie!   

26 di   

27 wo   

28 do   

29 vrij  Jara gr. 3 

30 ZA  Pien gr. 8 

31 ZO   

 

20 juli: de kinderen zijn deze juffen en meesterdag later uit. (14.00 uur) Houdt u de agenda vrij 

van 13.00 tot 14. 00 uur? Komt dat zien, komt dat zien...... 

 

Kinderen die in augustus jarig zijn: 

1 aug. Tijn groep 1-2 

4 aug. Bart groep 5-6 

12 aug.  Cees groep 5-6 

14 aug. Lenci groep 3 

24 aug.  Feline groep 8 

Faber groep 3 

25 aug. Lucas groep 8 

30 aug.  Lizze groep 5-6 

Sjors groep 7 

   Gefeliciteerd allemaal! 

                

 

BERICHTJE VAN MIJ                                             

Juli, bijna vakantie! 



   
 

 

Het schooljaar loopt nu echt ten einde! Een wederom onrustig schooljaar met veel Coronaperikelen. 

Het was voor mij een bijzonder schooljaar: ik mocht het overnemen van Wilma. Ik heb de kinderen en 

leerkrachten en ook jullie beter mogen leren kennen. 

We hebben veel gedaan achter de schermen: plannen gemaakt voor het komende schooljaar. Er zal 

veel aandacht komen voor een eenduidige en consequente pedagogische aanpak.  Kinderen hebben 

behoefte aan rust en structuur en dat is iets wat veel aandacht nodig heeft. We houden jullie op de 

hoogte.  Natuurlijk hebben we ook weer projecten klaarstaan vanuit Jeelo waar we mee aan de slag 

gaan.  

Lezen en rekenen krijgen ook de nodige aandacht via leerteams die onderzoek gaan doen naar onze 

leervragen.  Leerkrachten hebben zitting in deze leerteams (PLG genoemd). 

 

De nieuwbouw van onze school zal ook een punt zijn wat vaak terug zal komen, en ik hoop dat we aan 

het einde van dit schooljaar concrete plannen hebben liggen.  Aan mij en het team zal het niet liggen. 

 

Genoeg te doen dus het volgende schooljaar, maar nu eerst even vakantie!  We zien jullie graag weer 

op 5 september op school. We wachten jullie op, op het schoolplein aan de voorkant. 

Fijne vakantie en tot ziens! 

 

Welkom op school! 

Na de zomervakantie mogen we nieuwe gezichten verwelkomen op onze school: 

Lova in groep 6                   

Djazley in groep 7 

Hanna en Cos in groep 5 en 3 

Freya en Aaron in groep 1-2 en 3 

In groep 1 komen Oskar, Dylan, Joep, Lola, Salomé, Jolijn, Quinn,  

Fijn dat jullie op onze school komen, we wensen jullie heel veel plezier! 

 

                                              
Afscheid: 

Helaas moeten we afscheid nemen van onze lieve Celine uit groep 1-2, zij gaat verhuizen! 

Wat zullen we haar missen, we hopen dat zij op haar nieuwe school ook weer veel plezier gaat krijgen! 

Natuurlijk nemen we ook afscheid van groep 8, heel veel succes op jullie nieuwe scholen! 

 

Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 komt dichterbij. In deze weken voor de zomervakantie hebben we 

keuzes gemaakt voor de groepsverdeling. Het leerlingenaantal loopt de laatste jaren terug. Dit jaar zijn 

we echter stabiel gebleven.  Hieronder ziet u de leerlingenaantallen per leerjaar voor 2022-2023. De 

leerlingaantallen en mogelijke groepsverdelingen zijn ook besproken in de MR. 

Na een aantal scenario's onderzocht te hebben en kijkend naar onze groepen zijn we tot het volgende 

besluit gekomen: 

 

Groep 1-2 Juf Suzanne en juf Marielle 

Groep 3-4  Juf Kim en Juf Marieke 

Groep 4-5  Juf Carien en juf Lisa 



   
 

 

Groep 6  Juf Maaike 

Groep 7  Meneer Onno 

Groep 8  Juf Lotte en ? 

Groep 3-4 en 4-5 zullen hun programma afstemmen op elkaar.  Zij genieten ondersteuning van 

Wendelien ,Noa en Abel (studenten onderwijsassistentes) op maandag, dinsdag en donderdag. 

 

STUDIEDAGEN 2022-2023 

De volgende studiedagen zijn gepland: 
6 december 
23 december 
6 april (Cadans Primairdag) 
17 mei 
30 juni  

 

 

JEELO 

En dan is het einde van het schooljaar al in zicht. We begonnen met Leren voor later, daarna Maken 

van je eigen product, Beleven van onze planeet, Zorgen voor jezelf en anderen, Veilig helpen en als 

laatste project Omgaan met natuur.  

Wat zijn er veel mooie werkstukken gemaakt, speciale actie zoals My Climate  Action met sponsorloop 

voor goede doelen. Veel verwondering, nieuwsgierigheid, interesse en onderzoeken.  

De units werden ook in de projecten meegenomen, in veel groepen zijn weerberichten gemaakt en 

opgenomen met de tablets en het Planetarium was Top!  

Jeelo heeft ons een presentje gegeven nl. een Insectenhotel op onze speelplaats.  

Gelukkig konden we weer Maatschappelijke Organisaties regelen en daar hebben we goed gebruik 

van gemaakt.  

In het nieuwe schooljaar gaan we weer zo samenwerken en genieten van de wereld om ons heen!  

Jeelo, je eigen leeromgeving.  

 

 

 

OUDERBEDANKMOMENT UITNODIGING 



   
 

 

Op 18 juli willen we graag alle ouders bedanken die dit schooljaar op enige manier meegeholpen hebben 
op school. Dit kan zijn het begeleiden van een uitstapje, of helpen in de klas, onderdeel zijn van een 
werkgroep....    U bent van harte welkom van 13.45 tot 14.15 uur op onze school. We zullen zorgen voor 
een kopje koffie/thee en wat lekkers. Afhankelijk van het weer is dit binnen of buiten aan de achterkant 
van de school.  Deze middag is wel bedoeld alleen voor ouders dus geen opa's en oma's.   
Aansluitend kunt u genieten van een tentoonstelling van ons laatste Jeelo project van dit jaar: omgaan 
met natuur.  Deze tentoonstelling kunt u bekijken vanaf 14.15 tot 14.45 uur. Deze tentoonstelling zal in de 
aula opgesteld worden. Natuurlijk zijn hierbij wel opa's en oma's welkom! 

 
             

 

AFSCHEID JUF ANNE-MARIE EN JUF HILDE 

Op 20 juli nemen we afscheid van juf Anne-Marie en juf Hilde. De grote wens van juf Anne-Marie: een 
Circusdag op school! Met gelden van cultuur en het kindercadeau in de vorm van geld van de juffen 
kunnen we aan deze wens voldoen.  De hele ochtend zal in het teken van het circus staan.   
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Woensdag 20 juli 2022 

  

8:00 – 8:15 uur Circus op School verzorgt een briefing voor de leerkrachten.  

8:30 – 9:30 uur Circus op School laadt de circusmaterialen uit en bereidt de openingsvoorstelling voor. 

08.45 uur: we verwelkomen juf Anne-Marie en juf Hilde op het schoolplein aan de voorkant. 

9:30 – 10:00 uur Alle groepen kijken naar de openingsvoorstelling van Circus op School.  

10:00 – 12:00 uur Alle groepen repeteren de circusacts met ondersteuning van de trainers van Circus 

op School.  

12:00 – 12:45 uur Lunchpauze, Circus op School bouwt het circusdecor op en treft technische 

voorbereidingen voor de voorstelling.  

12:45 uur De leerlingen verzamelen rond de circuspiste voor de voorstelling.  

13:00 – 14:00 uur Alle groepen presenteren hun circusact in de slotvoorstelling.  

 

Dit betekent dus dat alle kinderen op die dag op school lunchen en later uit zijn. (14.00 uur) 

U bent van harte welkom om naar de voorstelling om 13.00 uur te komen kijken. Afhankelijk 

van het weer zal dit op de speelplaats aan de voorkant plaatsvinden of de gymzaal.   

We kijken er enorm naar uit! 



   
 

 

 
Na de circusvoorstelling is er nog gelegenheid om afscheid te nemen van Anne-Marie en Hilde. 

 

OUDER-KINDGESPREKKEN 

De leerkracht heeft een afsluitend kindgesprek met uw kind over het afgelopen jaar en de doelen die uw 
kind meeneemt naar de nieuwe groep/leerkracht.  
U kunt ervoor kiezen om bij dit gesprekje aanwezig te zijn. U moet dit zelf, voor 2 juli, doorgeven aan de 
leerkracht. Zij maakt dan met u een afspraak voor een gesprek. De gesprekken zijn facultatief.  
Tijdens het kind (ouder)gesprek kijkt de leerkracht met uw kind terug op het afgelopen schooljaar.  
  
Vragen hierbij zijn:  

✓ wat gaat/ging er goed, waar word je blij van, wat vind je fijn in de klas? 

 ✓ wat vind je moeilijk of niet fijn op school? 

 ✓ wat wil je nog leren op school? Daarnaast bespreekt de leerkracht met uw kind de doelen voor volgend 
schooljaar. 
 Het verslag van dit gesprek gebruikt de leerkracht van het volgend schooljaar als start. 
 
Met de kinderen in groep 7 kijken we ook alvast naar de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Om 
deze keuze goed te onderbouwen bespreekt de adviescommissie (leerkracht groep 7 Onno Merkx, de 
intern begeleider Thijske Verdaasdonk en de schoolleider Annelies Jacobs) wat een mogelijke uitstroom 
van uw kind kan zijn. Niet alleen de schoolresultaten en CITO-toetsen zijn belangrijk, maar er wordt ook 
gekeken naar de sociaal/emotionele ontwikkeling en werkhouding. Met deze gegevens stellen we een 
voorlopig advies (pré-advies) voor uw kind op. U heeft dan meer tijd om te oriënteren wat de best 
passende school voor uw kind is. En de kinderen kunnen zich focussen op hun doel in groep 8. Uiteraard 
blijft het een voorlopige advisering die naar boven of beneden bijgesteld kan worden. In groep 8 krijgen 
de kinderen het definitieve schooladvies. Ouders van leerlingen in groep 7 ontvangen een uitnodiging via 
de gespreksplanner voor dit préadviesgesprek. Dit gesprek is met leerling, ouders en leerkracht. 
 

WORKSHOP CAROLA MOKVELD  

Maandag 27 juni en maandag 4 juli hebben alle kinderen workshops van Carola Mokveld.  

Wat een mooi initiatief, met veel verwondering en vooral betrokkenheid.  

 



   
 

 

 
 
 
 

LEZEN 

 

Door een hele zomer niet lezen of schrijven lopen veel kinderen het risico van een ZOMERDIP: alle 
vooruitgang van de laatste tijd verdwijnt als sneeuw voor de zon. En na de vakantie voelt het alsof je weer 
terug bent bij af!  

Dat kan ook anders! Geef je op/ Meld je aan voor de ONLINE-ZOMER-LEES-CHALLENGE!!   

• Ontdek hoe je lezen koppelt aan iets leuks   

• Samen enthousiast aan de slag kunt gaan met letters en lezen  

• En ontdek wat er dan zomaar spontaan kan gebeuren...  

Via: https://taalkanjer.nl/zomerchallenge/ kun je je voor €17,- opgeven   

We hopen dat er veel leerlingen van BS Willibrordus mee gaan doen!   

https://taalkanjer.nl/zomerchallenge/


   
 

 

10 zomerse uitdagingen om te lezen zonder gesoebat en gesleur, zodat je niet bang hoeft te zijn 
voor een 'zomerdip'  

Twee mails per week om 'waar je ook bent' op een ontspannen en uitdagende manier bezig te zijn 
met lezen en schrijven  

In deze 5 weken challenge gaat je kind samen met HONDERDEN andere kinderen lekker spelen, 
spellen en lezen en bouwen aan meer zelfvertrouwen en meer ZIN in lezen.  

Natuurlijk zijn er naast deze zomer challenge nog veel meer mogelijkheden om lekker te blijven lezen 

in de vakantie. Denk aan: 

- leesbingo’s 

- biebbezoekjes 

- toneelleesboeken 

- samenlezen en voorlezen 

 

SCHOOLGEBOUW 

Op dit moment heb ik nog weinig nieuws over de nieuwbouw, ik hoop voor de zomervakantie nog een 

overleg te hebben. 

  



   
 

 

  

 

  



   
 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 

                                                                  

 

  



   
 

 

NIEUWS UIT DE OMGEVING: 

 

Bazaar: Op zondag 10 juli wordt de Bazaar georganiseerd in Park Molenwijk.  

Voor basisschoolleerlingen wordt een Afrikaanse dansworkshops georganiseerd  

van 10.00-12.00 u in het park.  

Aanmelden voor de dansworkshop kan via artiesten@bazaarboxtel.nl 
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