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Nieuwsbrief                                  24.02.2016 

 

Jenaplanschool  

Sint Willibrordus 
www.jenaplan-willibrordus.nl 

T: 0597 614 008 

__________________________________________________________________ 

Corné en Lieke  

Afgelopen week is Corné uit het Berenhol aan een goedaardige tumor 

in zijn buik geopereerd. Hij moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven. 

Ook Lieke ligt in het ziekenhuis, zij heeft een longonsteking en een 

klaplong. Beide kinderen vinden het erg leuk om post te krijgen. Bij 

deze hun adressen: 

 

Corné Niezen 

Eltjenswijk 35 

9665 NR Oude Pekela 

 

Lieke Veldkamp 

Flessingsterrein 30 

9665 BZ Oude Pekela 

 

Overblijf - strippenkaart 

Wanneer uw zoon/dochter af en toe gebruik maakt van de overblijf 

dan vragen wij u om een strippenkaart aan te schaffen à € 10,-. Met los 

geld kan helaas niet overgebleven worden. 

Vastenactie 

Elk jaar hebben we een vastenactie voor een goed doel. Vorig jaar 

was dit stichting jarige Job. Dit jaar willen we graag geld inzamelen 

voor Iris. Iris is nu 20 jaar en heeft als kind bij ons op de 

St.Willibrordusschool gezeten. Ze heeft de ziekte van Lyme. Hiervoor 

heeft ze veel behandelingen nodig. Dit jaar willen we geld inzamelen 

door middel van een lege flessenactie. Dus heeft u lege flessen in huis, 

lever ze in op school! 

Open dag De Groenling 

Op dinsdag 22 maart is er wederom een open dag voor nieuwe 

kinderen en hun ouders. Kent u mensen die graag een kijkje willen 

nemen bij ons school, dan zijn ze van harte welkom  

De tijden zijn van 13.30 – 16.00 uur en van 19.00 – 20.30 uur. 

 

 

Agenda 

18-03 

Weekviering 

22-03 

Open dag 

24-03 

Paasviering  

25-03 t/m 28-03 

Paasvakantie 

  
 

Verjaardagen 

 
 

Februari 
25 Evi van Gulik 

28 Soraya 

Maart 
01 Ingrid 

03 Bryan de Wit 

09 Jasper 

11 Chayenna 

13 Joep  

18 Melissa Karimi 

19 Remco 

22 Claudia 

22 Maykel 

22 Rogier 

24 Lotte 

25 Stijn 

27 Lisanne 

 

Welkom 

Eline (vlindertuin) en Ariane 

(berenhol). We wensen jullie veel 

plezier bij ons op school. 

 

http://www.jenaplan-willibrordus.nl/

