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Weekbrief 06                                25-01-2017 
 

Jenaplanschool Sint Willibrordus  
T: 0597 614008 

willibrordusschool@primenius.nl 

  

Open Dag 

Op woensdag 8 februari is er een open dag voor de kinderen die de komende 

tijd 4 jaar worden. De open dag is van 11.00 uur tot 14.00 uur en van 19.00 

uur tot 20.30 uur.  

Aanmelden nieuwe kinderen 

Graag willen wij voor volgend schooljaar (2017/2018) een prognose maken 

van het te verwachten aantal kinderen. Mochten er broertjes en zusjes zijn 

die in dat schooljaar 4 jaar worden dan ontvangen wij graag deze aanmelding 

definitief met een aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren kun je bij 

één van de stamgroepleiders krijgen. 

Regenkleding 

We kunnen heel goed regen- en skikleding voor de kleuters gebruiken. Heb 

je thuis nog iets liggen dan zijn wij op school daar erg blij mee! 

Gevonden voorwerpen bak 

Er zijn veel gevonden voorwerpen. Er staan 2 bakken, mocht je iets missen, 

kijk daar dan even tussen! Ook ligt er nog wat servies van het kerstbuffet. 

Vergeet niet dit mee te nemen!   

 
 

Oud 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 o.a. 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.  

In de bijlage vindt u de flyer met de data en tijden.  

 

 

 

Agenda 

03-02  Weekviering 

07-02  Margedag 

08-02  Open Dag 

17-02  Weekviering 

20 tot 24/02 Voorjaarsvakantie 

27-02  Carnaval 

  

 

Verjaardagen 

Januari 
01 Storm 
15 Youri 
22  Elise 
27 Lianne 
30 Roosmarijn 
31 Enola 
 
Februari 
03 Viola 
04 Evy 
05 Yuna 
07 Kelvin 
11 Miraiya 
11 Rianne 
11 Esperanza 
13 Levi 
15 Job 
16 Dani 
17 Shirley 
18 Esmee 
22 Senna 
25 Evi 
25 Nova-Mila 
28 Soraya 
29 Ariane 

Bijna 4 jaar zijn Luuk, Cathy, 
Esmee en Finn! Welkom op onze 
school.  
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