
kunnen houden.  

 

Inmiddels zijn we alweer 

drie weken aan het werk 

in het nieuwe jaar en 

komen we langzaam 

maar zeker op de helft 

van het schooljaar.  

Momenteel is op onze 

school de toetstijd aange-

broken. We nemen de CITO

- LOVS toetsen af om te 

kijken in hoeverre uw zoon/

dochter groei in zijn of haar 

ontwikkeling heeft laten 

zien. De resultaten worden, 

net als andere resultaten, 

gebruikt om met uw zoon/

dochter en u vast te stellen 

of de leerdoelen van de 

afgelopen periode zijn be-

reikt en wat het doel voor 

ogen is voor de komende 

periode. We vinden het 

belangrijk om met z’n allen 

te weten waar we nu staan, 

waar we naartoe willen en 

wat daarbij belangrijk is. 

Het rapport voor groepen 1 

t/m 7 gaat mee op donder-

dag 22 februari. Voor groep 

8 zal dit een dag eerder 

zijn. N.a.v. het rapport 

wordt u uitgenodigd voor 

de driehoeksgesprekken. 

Uiteraard is het weer moge-

lijk om een voorkeursdag 

aan te geven. Hiervoor zult 

u nog een uitnodiging ont-

vangen.  

In groep 8 zal het gesprek 

een ander karakter krijgen. 

Hier gaat het om het voe-

ren van adviesgesprekken 

richting Voortgezet Onder-

wijs.  

We zijn 2018 goed gestart 

en hopen dat we onze voor-

nemens en doelen vast 

Nieuwsbrief 
F e b r u a r i   
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Juf Hetty jarig 
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school; alle kin-

deren vanaf 12.15 
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kinderen vrij 
12 

Zit met pit; gr. 4-5

-6 
19 
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In deze nieuwsbrief 

gaan we in op de vol-

gende onderwerpen: 

 Met het einddoel 

voor ogen… 

 Zit met Pit! 

 Carnaval 2018 

 Extra inzet per-

soneel 

 Vanuit de MR 

Zit met Pit! 

Met het einddoel voor ogen... 

Vandaag nog in het 

nieuws: Onze kinderen 

zitten veel, soms zelfs 

meer dan een volwasse-

ne met een kantoor-

baan. Zowel op school 

als thuis en vaak achter 

een scherm. Het lespro-

gramma ‘Zit met Pit!’ is 

ontwikkeld om kinderen op 

jonge leeftijd alles te le-

ren over een goede 

(werk)houding en een 

gezonde balans tussen 

zitten en bewegen. Een 

goede balans is een voor-

waarde om de zaag 

scherp te houden. We 

vinden de gezondheid van 

kinderen erg belangrijk  

 

en daarom gaan we in 

februari starten met dit 

project voor de groepen 4 

t/m 8. Het lesprogramma 

Zit met Pit! wordt gegeven 

door een erkende thera-

peut; Hans Roerade. Hij 

verzorgt per groep, drie-

lessen in de klas. De kin-

deren leren alles wat ze 

moeten weten over goed 

zitten en voldoende bewe-

gen. We krijgen handvat-

ten om de kinderen te 

helpen het nieuw geleerde 

tot een goede gewoonte te 

maken. We zullen u op de 

hoogte houden van dit 

project.     

 
ZEG OOK 
"ZIT MET 

PIT!" 
“Poets je tanden!, riep 

mijn moeder vroeger. 

Zo leerde ik dat twee 

keer per dag poetsen 

de norm was. Nu roep 

ik: Zit met Pit! Hopelijk 

wordt dat net zo van-

zelfsprekend”.  
Yolanda van Hoorn - opricht-

ster Zit met Pit! 

mailto:dir.willibrordus@konot.nl
http://www.willibrordusdn.nl/


P a g i n a  2  

 

 

N i e u w s
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Extra personele inzet; een absolute Win-Win 

deren. De groep zal op 

drie ochtenden gesplitst 

worden. De ouders van 

groep 6 zijn de afgelopen 

week reeds op de hoogte 

gesteld.                                      

Groep 0/1 

Vanaf 5 maart zal juf Ani-

que Wigger als extra leer-

kracht juf Marijke in 

groep 0/1 komen verster-

ken. Juf Anique is inval-

leerkracht vanuit het Mo-

biliteits Centrum Twente. 

Aangezien deze groep zal 

uitgroeien tot een erg  

Groep 6 

Van februari tot de zo-

mervakantie komt juf 

Fleur Holsink als lio-er 

(leerkracht in opleiding) 

vier dagen per week ons 

schoolteam versterken. 

We hebben ervoor geko-

zen deze extra leerkracht-

capaciteit in onze groot-

ste groep in te zetten. Juf 

Fleur zal met juf Aafje 

gaan samenwerken in 

groep 6. Dit biedt erg veel 

kansen voor extra in-

structie voor alle kin-

Carnaval 2018 

“Met deze twee 

sportieve boeren op 

de trekker, gaat het 

carnaval weer 

lekker! ”.  

Vanmiddag om 17.00 uur 

start het Jeugdgala 2018 bij 

Pelle’s. Een prachtig carna-

valsfeest, waar veel kin-

deren hun talenten laten 

zien. Over twee weken is 

het dan zover; het carna-

valsweekend staat dan 

weer voor de deur. Op vrij-

dag 9 februari barst het 

feest los onder leiding van 

onze hoogheden: Prinses 

Famke en Prins Stan! We 

starten die ochtend om 

9.30 uur. De kinderen 

mogen op die tijd allemaal 

verkleed op school komen. 

Confetti en spuitbussen zijn 

net als andere jaren niet 

toegestaan.  

De kinderen hoeven die dag 

geen eten en drinken mee 

naar school te nemen; er 

wordt gezorgd voor iets 

lekkers om te eten en te 

drinken. Het feest zal door-

gaan tot na het middaguur. 

Vanaf 12.15 uur zijn de 

kinderen vrij. We maken er 

met alle kinderen een 

geweldig Carnavalsfeest 

van! 

 

grote groep, kunnen we juf 

Anique goed gebruiken. Zij 

zal zowel in de groep als 

daarbuiten werkzaam zijn 

met groepen kinderen die 

extra begeleiding of onder-

steuning nodig hebben.  

Beide juffen stellen zich in 

de volgende nieuwsbrief 

aan u voor en zijn van harte 

welkom op bs. Willibrordus! 

 

GEZOND ETEN 

Bij de invoering van het continurooster (schooljaar 2013-2014) zijn afspraken gemaakt over 

gezond eten op school. In de MR-vergadering hebben we gesproken over hoe dit nu gaat. 

Veel kinderen hebben altijd een gezonde lunch en een gezond tussendoortje mee naar school; 

een aantal niet. De MR begrijpt dat leerkrachten niet telkens willen bijsturen indien kinderen 

eten bij zich hebben dat niet in lijn is met de afspraken over gezond eten. Maar als MR vinden 

wij gezond eten wel een belangrijk thema! 

Daarom is het initiatief genomen om gezond eten onder de aandacht te brengen bij de kinderen. 

Chantal Wegman is daarover, namens de MR, in gesprek geweest met het Leerling- lighthouse-

team. De kinderen gaven zelf aan dat gezond eten ervoor zorgt dat je je fit voelt en dat je dan 

beter kunt leren en sporten. En dat je dan niet zo snel ziek bent. Gezond eten past dus ook heel 

goed bij gewoonte 7, "Houd de zaag scherp, zorg goed voor jezelf". 

Het Leerling- lighthouseteam vindt gezond eten een belangrijk punt en heeft het vastgesteld als 

één van haar Big Rocks. Het zou voor de kinderen fijn zijn als ouders hen daarin ondersteunen 

en gezond eten stimuleren. 

Vanuit de MR 


