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__________________________________________________________________ 

Ouderavond groep 8  

Maandagavond 23 november om 19.30 uur is er een ouderavond voor 

de ouders van de 8e jaars over het Dollard College. De ouderavond is 

bij ons op school. 

Sinterklaas 

Woensdag 2 november verwelkomen we Sinterklaas bij ons op school. 

Er geldt dan een continurooster tot 14.00 uur. Kinderen die ook naar 

het sinterklaasfeest van voetbalvereniging Noordster gaan kunnen om 

13.15 uur opgehaald worden.  

 

Fotobeleid 

We willen u vragen om wanneer u foto’s maakt van uw kind(eren) 

tijdens schoolactiviteiten deze privé te gebruiken. Als school zijn wij 

wettelijk verplicht om álle ouders vooraf toestemming te vragen 

voor het publiceren van foto's van kinderen. Er zijn bij ons op 

school een aantal kinderen waarvan de ouders via het 

inschrijfformulier hebben aangegeven dat hun kind(eren) om 

verschillende, gegronde redenen niet in beeld mogen worden 

gebracht. We begrijpen als school heel goed dat u foto’s wilt 

maken van uw eigen zoon/dochter tijdens schoolactiviteiten 

Omdat dit vaak niet alleen uw eigen kind is, dat in beeld is, willen 

we u verzoeken om deze foto’s  niet op sociale media zoals 

facebook en twitter te plaatsen.  

 

  Kerstmis 

Het duurt nog even maar op donderdag 17 december vieren we met 

elkaar kerstmis. In de volgende weekbrief ontvangt u hier meer 

informatie over. Hierbij willen we u wel alvast laten weten hoe de 

schooltijden voor deze dag er uit zien.  Er is op deze dag een 

continurooster tot 13.30 uur. Mocht u geen opvang hebben tussen 

13.30 -15.15 uur wilt u dit dan aan de stamgroepleider doorgeven, wij 

zorgen dan voor opvang. Om 17.00 uur is er op school een kerstdiner 

voor de kinderen en om 18.30 uur is er een viering in de kerk voor 

kinderen en ouders.  

 

Agenda 

27-11  

Weekviering 11.15 uur 

04-12  

Margemiddag 

 

  
 

Verjaardagen 

 
 

November 
01 Ronald 

02 Danique 

03 Corné 

03 Tanja 

13 Jay 

15 Marise 

15 Dinand 

16 Loïs-Fay 

19 Feline 

21 Lya 

23 Allysa 

23 Dyon 

28 Mike 

30 Lea 

 

  

Digitaal 

www.jenaplan-willibrordus.nl 

Volgt u ons ook al op 

twitter? 

@StWillibrordus 

Wist u dat: 

de foto’s van ons 

zomerfeest super leuk 

geworden zijn en nu op 

onze website staan?  
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