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Jarig
Ravi uit groep 3

Viggo uit groep 5-6
Dag van de leraar
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November
3 nov. Willibrordusdag en schoolontbijt
9 nov. MR

Elinn uit groep 5-6
Lize uit groep 4-5, Emma uit groep 7,
Benthe uit groep 8

Lynn uit groep 4-5, Tess uit groep 4-5
Guusje uit groep 5-6

Lars uit groep 7
Mick uit groep 8

Isa uit groep 4-5

19 nov krachtgroep

Dag van de leraar!
De Dag van de Leraar wordt sinds 1962 wereldwijd gevierd in zo’n 88 landen. In Nederland en de ons
omringende landen valt de dag op 5 oktober. De dag is in het leven geroepen om extra waardering te
tonen voor leerkrachten en hun werk. Scholen grijpen de dag aan om hun docenten extra in het
zonnetje te zetten.

WELKOM

Flore, Iris en Willem welkom in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie. We wensen jullie een fijne
schooltijd met mooie ervaringen en warme vriendschappen.
Ook Sees (gr. 5-6) en Madelief (gr.4-5) van harte welkom op onze school en heel veel plezier
toegewenst!

JEELO
Wat waren we blij dat de opening van ons Jeelo-project Leren voor later weer samen met de hele
school mocht. De prachtigste talenten hebben de kinderen aan elkaar laten zien.
Esch got talent…………………..

NIEUWE WEBSITE
Sinds het begin van dit schooljaar is onze website vernieuwd. https://www.bs-st-willibrordus.nl

U vindt hier alle informatie over de school, de groepen en de nieuwsbrieven.
Op homepage vindt u het formulier om uw kind aan te melden en om verlof aan te vragen.

Deze formulieren kunt u downloaden en afgeven op school of via de mail sturen naar de directeur
Annelies Jacobs a.jacobs@cadansprimair.nl of naar info.willibrordus@cadansprimair.nl. Het
rechtstreeks doorsturen via de website van deze formulieren is in verband met privacy niet meer
mogelijk.

SCHOOLREIS
Wat een plezier hebben onze kinderen gehad op de schoolreis: de vele foto's die jullie gezien hebben
via de Parro app laten een gezellige dag zien. Het weer werkte gelukkig ook mee.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag!

LUIZENCONTROLE
We zijn op zoek naar ouders die iedere woensdag na een schoolvakantie van 8.30-9.00 uur mee willen
helpen met de luizencontrole. Twee weken later is er een hercontrole op woensdag.
Het blijft belangrijk om regelmatig te controleren.
Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met Juul van der Aa
juulvanderaa@hotmail.com

NIEUWS VAN HET BERENHUIS

BB

NIEUWS UIT DE OMGEVING

BREAKDANCE

Sinds enkele jaren verzorg ik lessen in breakdance voor de kinderen van Esch. Sommigen van
u kennen mij misschien van de workshops en shows die ik sindsdien heb gegeven op de
Willibrordusschool.
Door de jaren heen heb ik al een aantal leerlingen tot echte breakdancers kunnen opleiden.
Van hen hebben enkelen ook al wat wedstrijden gewonnen en maken deel uit van een echte
breakdance crew.
Is uw zoon of dochter ook enthousiast geworden door de workshops?
Schrijf ze dan in voor wekelijkse lessen! Deze zijn elke vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur in de
gymzaal van de Willibrordusschool. De lessen worden gegeven door mijzelf én voor het eerst
ook door Willem Heijnen. Willem is een van mijn eerste leerlingen in Esch, en inmiddels
volwaardig breakdancer!
Het is ook mogelijk om een proefles mee te doen.
Meedoen kost slechts 55 euro per 10 lessen, vooruit te voldoen in een van de eerste lessen.
Met vriendelijke groeten en een boks!
Len van der Pol (zoon van juffrouw Wilma)
M: lentasy@gmail.com
T: 0613061584

