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Nieuwsbrief                                  15.03.2016 

 

Jenaplanschool  

Sint Willibrordus 
www.jenaplan-willibrordus.nl 

T: 0597 614 008 

__________________________________________________________________ 

Baby nieuws 

We beginnen natuurlijk met het mooiste nieuws van de week: Juf 

Denice  is zwanger en verwacht rondom 6 oktober haar eerste kindje!  

Van harte gefeliciteerd! 

Pannenkoekendag 

A.s. vrijdag is alweer de jaarlijkse pannenkoeken dag! Alle kinderen 

hebben voor opa en oma een uitnodiging meegekregen.  

We zijn nog op zoek naar pannekoekenbakkers! Ouders die 

donderdag thuis wel pannenkoeken willen bakken en deze 

vrijdagochtend mee naar school kunnen nemen, kunnen dit 

aangeven bij de stamgroepleider van uw zoon of dochter! U krijgt van 

ons dan een pak pannenkoekenmix mee naar huis. 

 

Het is altijd een hele gezellige maar ook drukke ochtend, dus wie wil 

ons die ochtend ook meehelpen? We kunnen veel hulp gebruiken! 

Ook dit graag even aangeven bij de stamgroepleider van uw zoon of 

dochter.  

 

In verband met de pannenkoekendag vervalt de geplande 

weekviering. 

 

Pasen 

Donderdag 24 maart is om 09.00 uur de paasviering in de kerk. We 

lopen met de kinderen vanaf school hier naartoe. Ouders, opa’s en 

oma’s en andere belangstellenden zijn welkom om hierbij aanwezig te 

zijn. Graag willen we ook dit jaar met Pasen gezamenlijk lunchen met 

de kinderen. Echter staat er nergens vermeld dat wij dan een 

continurooster van 08.30 uur tot 14.00 uur hebben. We realiseren ons 

dat we dit erg laat vermelden, daarom is het geen probleem dat uw 

kind(eren) tot 15.15 uur op school blijven (wilt u dit wel even doorgeven 

aan de stamgroepleider?). Ze hoeven die dag dus geen eten en 

drinken mee! 

 

Ook die dag is hulp van ouders gedurende de hele dag meer dan 

welkom.  

  

 

Agenda 

18-03 

Pannenkoekendag  

24-03 

Paasviering; continurooster 

25-03 

Goede Vrijdag – vrij 

28-03 

2e Paasdag - vrij 

  
 

Verjaardagen 

 

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! 

Nieuw op school is Gijs. Van harte 

welkom en we wensen je heel 

veel plezier bij ons op school! 

 

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

Vandaag, 15 maart, krijgen we wederom bezoek van een groep 

Japanners. Zij komen kijken hoe wij invulling geven aan het 

Jenaplanonderwijs. 

 

 

Open Dag 

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.   

 

aanvullingen schoolkalender 2016 

- 22 april 2016 Koningsspelen   

- 26 mei 2016 School-sportolympiade  

 

We gaan de bloemetjes weer buiten zetten! 

We houden weer onze jaarlijkse bloemenactie!  Binnenkort volgt meer 

informatie.  

 

 

 

  

 

 

Digitaal 

www.jenaplan-willibrordus.nl 

Volgt u ons ook al op 

twitter? 

@StWillibrordus 
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