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Weekbrief 02                                29-09-2016 
 

Jenaplanschool Sint Willibrordus  
T: 0597 614008 

willibrordusschool@primenius.nl 

 
 

Zakelijke ouderavond 

Donderdag 6 oktober a.s. houden we de Zakelijke Ouderavond. Hierin wordt 

verantwoording afgelegd over de financiën van onze school en wordt de 

contributie vastgesteld.  

Aanvang is 19.00 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.  

 

 

Schoolfruit 

Onze school doet mee met het EU Schoolfruitprogramma. Dit loopt van 7 november 

t/m 14 april 2017. De school ontvangt 20 weken lang 3 stuks groente/fruit per 

leerling per week. Daarnaast kan school gebruik maken van de EU-Schoolfruit-lessen 

en is er materiaal voor het digibord beschikbaar. 

Wilt u meer weten? Kijk dan even op www.euschoolfruit.nl  

 Parkeren rondom de school 

De vorige weekbrief heeft dit onderwerp ook al een plekje gekregen. Maar we 

vinden het belangrijk genoeg om het nogmaals onder de aandacht te brengen. 

Samen moeten we ervoor zorgen dat het ook om de school een veilige plek is voor 

onze kinderen.  

We zijn ons ervan bewust dat de parkeerproblematiek zoals deze er was aan de 

andere kant van het gebouw onveranderd is. De verkeerscommissie van de 

Groenling blijft hierover in gesprek met de gemeente om tot een goede oplossing te 

komen. Echter realiseren wij ons ook dat dit voor nu niks oplost.  

Daarom willen we graag onderstaande punten bij u onder de aandacht brengen.  

- Fietsen parkeren in de daarvoor bestemde rekken 

- De onderbouw en middenbouw gebruiken de ingang op het plein (bij de 

pingpongtafel), de bovenbouw maakt gebruik van de hoofdingang aan de Willem de 

Zwijgerlaan 

- Wij vragen alle ouders om zo veel mogelijk op het grote plein te wachten zodat de 

voetpaden leeg zijn. Het is geen probleem om met de fiets aan de hand op het plein 

te staan. 

 

Agenda 

30-09  Weekviering  

  aanvang 11.15 uur 

 

04-10  Margedag 

 

06-10  Zakelijke  

  ouderavond 

  aanvang 19.00 uur 

14-10  Weekviering 

  aanvang 11.15 uur 

17-10 t/m  

23-10  Herfstvakantie 

 

 

Verjaardagen 

September 

29 Martijn 
30 Wout 
 

Oktober 
01 Bryan 
11 Naomi 
14 Juliette 
17 Tristan 
17 Bram 
19 Jopke 
20 Natalia 
23 Michel 
29 Wendy 
29 Rafaël 

 

http://www.euschoolfruit.nl/
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- Parkeren uitsluitend in de vakken. Dit kan ook nog steeds op de kiss and ride zone aan 

de Burgemeester Snaterlaan.  

- NIET parkeren voor de betonblokken aan de Willem de Zwijgerlaan, dit is erg onveilig 

voor de kinderen die op de fiets komen. 

 
 

Judo 

De middenbouw en bovenbouw gaan een aantal maandagen judoën in 

het Zempo gebouw.  

26 september 

3 oktober 

10 oktober 

24 oktober 

31 oktober 

7 november 

 

Wolvenbos 08.30 – 9.15 uur 

De kinderen graag rechtstreeks naar het Zempo gebouw brengen of om 

08.15 uur naar school, dan kunnen ze met meester Wout meelopen.  

 

Dassenburcht 09.20 – 10.05 uur 

Alle kinderen graag op de fiets naar school. Mocht dit een probleem 

zijn, dan graag overleggen met juf Annemieke.  

 

Leeuwenkuil 13.25 – 14.10 uur 

De kinderen graag om 13.10 uur school brengen. Meester Ronald loopt 

dan om 13.15 uur met de kinderen naar het Zempo gebouw. 

Apenrots 14.30 – 15.15 uur 

De kinderen kunnen opgehaald worden bij het Zempo gebouw. Mocht 

dit niet lukken, dan graag aangeven bij juf Farisa. Zij loopt dan met de 

kinderen mee terug naar school.  

 

Huisbezoeken  

In de vorige weekbrief hebben we aangekondigd dat we vanaf dit schooljaar 

gaan we starten met huisbezoeken, bij alle kinderen die nieuw in een 

stamgroep zijn. Dit betekent dat we bij alle kinderen die 4 jaar worden op visite 

gaan en daarnaast bij de kinderen van groep 3 en van groep 6. 

Natuurlijk staat de deur altijd open wanneer u graag een tussengesprek wilt. De 

intekenlijsten hangen inmiddels op de deuren van de groepen, dus u kunt zich 

nu inschrijven voor een huisbezoek. 

In het kort: 

Gymtijden 

Maandag: 
Apen, Leeuwen, Dassen, Wolven 
Dinsdag: 
Apen, Leeuwen 
Woensdag: 
Dassen, Wolven 

Vergeet niet die dagen geschikte 
gymkleding mee te nemen !!!! 

Ipads 

Graag weer allemaal dagelijks de 
Ipad OPGELADEN mee naar school 
nemen! 

 

Laarzen 

Met de herfst in aantocht is het 
handig als alle kleuters laarsjes op 
school hebben staan, voorzien van 
hun naam. Wilt u dit meegeven?  

Welkom! 
Welkom Jochem in de Leeuwenkuil, 
veel plezier bij ons op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


