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Nieuwsbrief                                  03.02.2015 

 

Jenaplanschool  

Sint Willibrordus 
www.jenaplan-willibrordus.nl 

T: 0597 614 008 

__________________________________________________________________ 

Ipads  

We merken dat er regelmatig kinderen op school komen ‘s ochtends 

zonder Ipad of met een Ipad die niet opgeladen is. Wilt u uw kinderen 

helpen onthouden de Ipad op te laden en mee te nemen?  

 

Carnaval 

Maandag 8 februari vieren we carnaval. Alle kinderen mogen verkleed 

op school komen. Ze hoeven geen fruit mee te nemen, wel brood en 

drinken wanneer ze overblijven.  

Filmen 

Vrijdag 5 februari zijn bij ons op school de opnames door de 

KRO/NCRV de Monitor. Hierover heeft u maandag jl. allemaal een mail 

gehad. Mocht u de mail met informatie niet ontvangen hebben, geef 

dit dan even door op school! 

Gym Dollard 

Op vrijdag hebben de leeuwen (4-5-6) en de dassen (7-8) gymles op 

het Dollard College: 

 

Groep 4-5-6 heeft een continurooster en kan opgehaald worden bij 

het Dollard College om 13.45 uur. Indien u geen opvang heeft, dan 

kan uw kind tot 15.15 uur op school blijven. 

 

Groep 7-8 moet gewoon om 13.15 uur op school aanwezig zijn en gaat 

gezamenlijk op de fiets naar het Dollard College. Om 15.00 uur eindigt 

de les en mag iedereen naar huis. De lessen op het Dollard College zijn 

elke vrijdag en duren tot en met 15 april. 

Gedurende deze periode is er voor de dassenburcht geen gym op de 

maandag. 

 

 

Agenda 

22 en 23-2 

Oudergesprekken 

26-02 

Weekviering 

28-02 t/m 04-03  

Voorjaarsvakantie 

 

  
 

Verjaardagen 

 
 

Februari 
03 Viola 

04 Evi Nijland 

05 Yuna 

07 Kelvin 

11 Miraiya  

11 Rianne 

11 Esperanza 

13 Levy 

15 Job 

17 Shirley 

22 Senna 

25 Evi van Gulik 

28 Soraya 

 

WELKOM! 

Britt (Berenhol), Emy 

(Leeuwenkuil) en Larissa 

(Vlindertuin) zijn nieuw bij ons op 

school. We wensen jullie heel veel 

plezier bij ons op school! 
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Techniekles Groep 8 

Op donderdag 11 februari krijgt groep 8 techniekles op het Dollard 

College. Graag allemaal de fiets meenemen, we fietsen gezamenlijk 

hier naartoe! 

WINTERACTIE! 

Denkt u eraan om de bestelformulieren en het geld van de Winteractie 

uiterlijk donderdag 4 februari in te leveren op school ??  

Ophalen van de bestelling kan woensdag 10 februari vanaf 09.00 uur. 

 

Musical – handige ouders gezocht! 

Wie wil ons helpen met het bouwen van het decor en het maken van 

de kostuums voor de musical ? We kunnen nog wel wat hulp 

gebruiken!  

 

Oudergesprekken 

Het was een flinke puzzel maar we hebben de indeling voor de 

oudergesprekken af. De planning is naar alle ouders gemaild. Mocht u 

de mail niet gehad hebben, geef dit dan even aan op school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Digitaal 

www.jenaplan-willibrordus.nl 

Volgt u ons ook al op 

twitter? 

@StWillibrordus 

 

Wist u dat: 

Onze website is 

vernieuwd, neem gauw 

een kijkje! 

 

We in alle stamgroepen 

werken over het thema 

‘de nieuwe juf of meester’. 

Kom gerust eens kijken in 

de groep waar deze aan 

moet voldoen. 

 

We een nieuwe 

overblijfmoeder hebben, 

Rina, de moeder van 

Henrike uit het Berenhol. 

Zij is er op maandag en 

donderdag. Het 

overblijfteam bestaat nu 

uit Harma, Greta, 

Marjolein en Marieke. 
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