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Weekbrief 01                                01-09-2016 
 

Jenaplanschool Sint Willibrordus  
T: 0597 614008 

willibrordusschool@primenius.nl 

 
 

Aftrap! 

Afgelopen maandag zijn we het schooljaar begonnen in een ´nieuw gebouw´. 

In de zomervakantie is er een 6e lokaal gerealiseerd en zijn er tussen een 

aantal lokalen deuren geplaatst. Bovendien hebben we een prachtige nieuwe 

keuken gekregen.  

In de laatste week van de zomervakantie heeft het team ontzettend hard 

gewerkt om alles weer in te richten en gezellig te maken. 

De komende weken worden er nog een aantal ´kleine klusjes´ door de 

aannemer afgerond. 

 

Naast een ´nieuw gebouw´ zijn er ook een aantal nieuwe collega´s gestart dit 

jaar. 

Ronald is 5 dagen stamgroepleider in de leeuwenkuil (345), Rina vervangt 

Denice in de Vlindertuin (012), Esther is  5 ochtenden onderwijsassistent in de 

middenbouw en Ivon is intern begeleider, zij is er op maandag en om de week 

op woensdag. Esther en Ivon zullen zich in de volgende weekbrief kort 

voorstellen. Welkom! 

 

Samen hopen we er weer een mooi schooljaar van te maken! 

 

Wet Privacy 

Mocht u liever niet willen dat uw kind op foto’s in de weekbrief of op de website of 

op een andere manier zichtbaar is, wilt u dit dan doorgeven aan Marion?  

 Overblijf 

De meeste kinderen zijn alweer aangemeld voor het overblijven voor dit jaar. Als uw 

kind wel overblijft maar u heeft dit nog niet aangemeld, dan krijgt u volgende week 

een opgaveformulier mee. Wilt u deze z.s.m. ingevuld weer inleveren? 

Parkeren rondom de school 

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.  

 

Agenda 

12-09  Stamgroepavond 

  aanvang 20.00 uur 

16-09  Weekviering 

  aanvang 11.15 uur 

22-09  Margedag 

23-09  Margedag 

 

 

Verjaardagen 

September 
03 Collin 
05 Roy 
07 Feline 
07 Mike 
08 Nienke 
17 Carlijn 
17 Hugo 
17 Daan 
19 Sietze 
20 Noa 
20 Bram 
23 Levi 
24 Maartje 
25 Jonas 
25 Jayden 
29 Martijn 
30 Wout 
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We moeten er samen voor zorgen dat onze kinderen veilig naar school kunnen. 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. 

- 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. 

 
 

BSO margedagen 

Donderdag 22 en vrijdag 23 dagen zijn er twee margedagen. Mocht u op 

die dagen BSO nodig zijn, dan kunt u dit via de mail aangeven bij 

bso.degroenling@tamariki.nl  

Wilt u dit op korte termijn doen? 

 

Materiaal onderbouw 

Duik de kasten in, zoek op zolder, en spit de lades uit! Juf Christa en juf Rina zijn 

op zoek naar allerlei materiaal, zoals knopen, eierdozen, lege wc-rollen, 

schroefjes, oude gereedschap… Alles is welkom! 

Huisbezoeken  

Vanaf dit schooljaar gaan we starten met huisbezoeken. De huisbezoeken doen 

we bij de 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. 

Het huisbezoek vervangt het 1e oudergesprek, voor deze kinderen zijn er in 

oktober dus geen oudergesprekken. Natuurlijk staat de deur altijd open 

wanneer u graag een tussengesprek wilt. Op de deuren van de groepen komen 

intekenlijsten te hangen waarop u zich kunt inschrijven voor een huisbezoek. 

 

In het kort: 

AED 

In het gebouw van de Groenling, bij 
de hoofdingang, hang een AED. 

Gymtijden 

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

Kleuters allemaal gymschoentjes 
voorzien van naam mee naar school! 
Er staat een mand, waar ze in 
kunnen. 

Ipads 

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

 

Nieuw op school: 

Berenhol: 

Hailey, Pepijn, Rowan, Azra, Lorena, 

Roos, Brent 

Vlindertuin: 

Nola-Vajèn, Daphne, Ryan, Indy, 

Elena, Elisa, Niels 
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Verlofaanvraag 

Afgelopen schooljaar hebben we regelmatig een aanvraag gekregen voor 

verlof. Ook veel vragen voor vakantieverlof buiten de reguliere 

schoolvakanties om. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is geworden 

worden deze regels ineens zeer beperkt. Door de aanvragen hebben we de 

indruk dat het niet helemaal duidelijk is wat nu precies de regels zijn voor 

verlof. Deze zijn namelijk niet zo heel erg ruim en onze bevoegdheden zijn 

zeer beperkt. Het kan dan heel bot overkomen wanneer wij geen 

toestemming geven en dat vinden we best vervelend. Daarom hierbij de link 

met de regels nog even op een rijtje zodat u duidelijk weet wat onze 

bevoegdheden zijn.  Bij twijfel gaan we altijd in overleg met de 

leerplichtambtenaar.  

https://www.jenaplan-willibrordus.nl/onze-school/organisatie/leerplicht--

verlofregeling 

Judo 

Vanaf volgende week starten we met een tweetal judolessen voor de 

onderbouw.  

 

Berenhol (012 Christa) 

9 september en 16 september van 8.30 uur – 9.15 uur.  

De kinderen worden om 8.20 verwacht bij het gebouw van Zempo. 

We zijn nog op zoek naar een aantal ouders die mee willen als begeleiding 

en daarna ook mee terug willen lopen naar school. 

Vlindertuin (012 Rina) 

9 september en 16 september van 9.25 uur – 10.10 uur. 

We zijn nog op zoek naar een aantal ouders die mee willen als begeleiding. 
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