
Hopelijk hebben u en de 

kinderen genoten van de 

kerstvakantie. We zijn 

deze week weer vol fris-

se moed begonnen en 

hebben een goede start 

gemaakt in het nieuwe 

jaar. Namens het team 

van de Willibrordus  

wensen wij u en de kin-

deren alle goeds toe 

voor 2018!  

Hoofdluis  

De afgelopen week zijn alle 

groepen weer gecontroleerd 

op hoofdluizen. Gelukkig 

kunnen we stellen dat er 

geen hoofdluizen zijn ge-

constateerd. Wel blijven we 

waakzaam en hopen dat u 

thuis geregeld blijft kam-

men en controleren. Wan-

neer er toch luizen of neten 

worden geconstateerd, 

meld het dan gerust bij 

school. Wanneer we op 

deze manier blijven werken 

bespaart het ons allen veel 

(jeuk)ellende.  

Schoolschaatsen 

De afgelopen jaren hebben 

veel basisscholen uit de 

gemeente Dinkelland en 

Tubbergen schaatslessen 

gevolgd op IJsbaan Twente. 

Vorig jaar heeft de OR de 

schaatslessen voor groep 5 

en 6 bekostigd. Ook dit jaar 

is er weer de mogelijkheid 

om schaatslessen te vol-

gen. Samen met de OR 

willen we de groepen 4 t/m 

8 hier naartoe laten gaan. 

De schaatsles duurt een uur 

en wordt gegeven door trai-

ners van de schaatsschool 

van IJsbaan Twente en van 

de schaatsclub uit de buurt. 

Onder leiding van professi-

onele schaatstrainers wor-

den spelletjes en oefenin-

gen gedaan om de basis 

van de schaatstechniek 

onder de knie te krijgen. De 

groepen 4, 5 & 6 gaan deze 

maand al en groep 7 & 8 

volgen in maart.  
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In deze nieuwsbrief 

gaan we in op de vol-

gende onderwerpen: 

 

 De start van 

2018 

 Een schoon 

schoolplein 

 Ons leerlingvolg-

systeem 

 De Carnaval kan 

beginnen! 

Ons leerlingvolg-systeem 

Een goede start! 

 

Een schoon schoolplein; de buurtapp in  

werking. 

De Kerstvakantie was een goed moment om te kij-

ken of de Buurtapp functioneel en effectief kan 

worden gebruikt. Gelukkig was het niet nodig om 

acties te ondernemen en hebben zich geen gekke 

dingen voorgedaan. Uiteraard gaan we door met de 

app en kunt u zich nog altijd hiervoor aan melden 

via: 

wwwdeurningen@gmail.com  

onder vermelding van uw adres en mobiele num-

mer.  

Zoals op de kalender staat 

vermeld, starten de toet-

sen van ons leerlingvolg-

systeem in de week van 22 

januari. In de twee tot drie 

weken daarop zal er we-

derom op verschillende 

vakgebieden gekeken wor-

den naar de ontwikkeling 

van uw zoon of dochter. 

  

 Zo kan er worden inge-

speeld op de behoeftes 

van uw kind. De nieuwe 

informatie geeft de leer-

kracht de kans om tijdig 

bij te sturen en geeft uw 

kind de beste kans om zijn 

talenten te ontwikkelen. 

We willen u vragen om 

zoveel mogelijk rekening  

te houden met de bezoe-

ken aan tandarts, huisarts 

e.d. Het inhalen van een 

toets (onderdeel) zorgt 

vrijwel altijd voor andere 

omstandigheden en invloe-

den.   
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We wensen Stan & Famke 

samen met alle andere 

kinderen een heel fijn car-

naval toe en maken een 

diepe buiging voor de an-

dere koppels die helaas 

geen hoogheid werden. De 

wijze waarop zij omgingen 

met hun teleurstelling ver-

dient alleen maar respect. 

Het toppunt van pro-actief 

zijn. Wel zijn ze natuurlijk 

opgenomen in de Raad van 

Elf. 

N i e u w s b r i e f  

  

 

De Carnaval kan beginnen! 

“Met deze twee 

sportieve boeren op 

de trekker, gaat het 

carnaval weer 

lekker! ”.  

Vandaag was het dan 

zover; wie zouden de 

nieuwe Prins, Adjudant 

en/of Prinses worden 

van de Willibrordus van 

2018? In een bomvolle 

hal presenteerden zich 

vanmiddag Prins Stan I 

& Prinses Famke I !  

Afgelopen maandag startte 

de campagne al van de 

koppels die dit jaar zouden 

strijden om de eretitel. Ze 

hingen promotieposters op 

door de hele school. 

Woensdag gingen ze de 

groepen langs om zich ver-

der te promoten, zodat de 

verkiezingen direct konden 

plaatsvinden. 

Vanmorgen was het tijd 

voor de spelletjes. Een leu-

ke, door de jeugdcommissie 

georganiseerde ochtend, 

waarin de koppels er alles 

voor deden om zo goed 

mogelijk voor de dag te 

komen. Al deze onderdelen 

telden uiteindelijk mee in 

de strijd om de septer. De 

verschillen waren minimaal. 

In het bijzijn van Prins Mi-

chel en Adjudant Wim van 

C.v. de Nettelkörnkes en 

een grote delegatie van 

J.c.v. de Dwarsliggers kwa-

men de trotse Stan en 

Famke als de nieuwe hoog-

heden naar voren.  


