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Weekbrief 05                                14-12-2016 
 

Jenaplanschool Sint Willibrordus  
T: 0597 614008 

willibrordusschool@primenius.nl 

  

KERST – Donderdag 22 december 

Workshops 

Op donderdag 22 december zijn de kerstworkshops op school. We gaan dan 

de hele ochtend mooie dingen met elkaar knutselen. Hiervoor zijn we op 

zoek naar veel hulp van ouders. Heb je zin om mee te helpen, geef je dan op 

bij één van de stamgroepleiders. Willen jullie de kinderen kleren aantrekken 

die vuil mogen worden? 

Uitleg voor de helpende ouders is op woensdag 21 december om 12.30 uur.  

Continurooster tot 14.00 uur 

Voor alle groepen geldt donderdags een continurooster. En op vrijdag 23 

december voor groep 5 t/m 8.  

De kinderen eten dan een broodje op school. Willen jullie de kind(eren) eten 

en drinken voor de fruitpauze en voor de broodpauze meegeven? 

Kerstdiner 

Traditie getrouw houden we dan ook weer een kerstdiner voor alle kinderen, 

aanvang 16.45 uur. Zoals elk jaar is het de bedoeling dat iedereen iets mee 

neemt voor het diner. Op de deur van de groep van jullie zoon/dochter hangt 

een lijst waarop ingevuld kan worden wat je meeneemt. Het is voldoende 

wanneer je voor maximaal 10 kinderen iets maakt, we houden elk jaar veel 

over. Vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen op school komen met het 

gemaakte lekkers.  

Kersviering 

’s Avonds om 18.30 uur is er een viering in de kerk. Ouders, opa’s en oma’s, 

broertjes en zusjes en andere belangstellenden zijn van harte welkom dit 

met ons te vieren. Vanaf 18.15 uur is de kerk open. De kinderen lopen vanaf 

school rechtstreeks met hun groep naar de kerk en gaan dan vooraan in de 

kerk bij elkaar zitten. De kinderen steken veel energie en tijd in het oefenen 

voor de kerstviering en verdienen het dan ook dat ze van alle aanwezigen in 

de kerk de volledige aandacht en belangstelling krijgen. We willen jullie dan 

ook vragen om tijdens de viering niet in gesprek te gaan met elkaar. Ook 

broertjes en zusjes zijn van harte welkom, echter vragen wij jullie om even 
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Verjaardagen 

 

December 
01 Tyrza 
03 Thijs 
12 Tim 
17 Miranda 
22 Finette 
24 Merel 
28 Henrike 
31 Britt 

Januari 
01 Storm 
10 Mirella 
15  Youri 
22  Elise 
27  Lianne 
30  Roosmarijn 
31  Enola 
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met jullie zoon/dochter naar de hal te lopen wanneer zij het niet meer op 

kunnen brengen om stil te zijn. 

Opruimen! 

En natuurlijk zou het ook fijn zijn wanneer een aantal ouders ons helpen met 

het opruimen op vrijdagochtend 23 december. Je kunt je opgeven bij één van 

de stamgroepleiders. 

 

 
 

Oude Papier 

Het oud-papiergeld is voor ons als De Groenling een belangrijke 

inkomstenbron. Van dit geld financieren we een aantal activiteiten die 

voor de hele Groenling zijn. Denk hierbij oa. aan een deel van het 

sinterklaasfeest en de aanschaf van materialen voor de bibliotheek. Ook 

in 2017 staat de papiercontainer er weer. We hopen dat jullie allemaal 

weer willen inzamelen voor ons. De data waarop de container er weer 

staat volgt z.s.m.  

 

 

  

 

 

 

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! 

 

 Onze website wordt regelmatig 
geupdated. De foto’s van judo staan 
er nu ook op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


