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Beste ouders, verzorgers,
De maand oktober heeft volop in het teken gestaan van
deelname aan culturele activiteiten. Zo zijn de groepen 7 en
8 naar het Rijksmuseum geweest, groep 6 naar het
Markiezenhof, heeft de kleutergroep de voorstelling Muziek
op safari bijgewoond, is er een dichter op bezoek geweest
en hebben alle groepen deelgenomen aan de afsluiting van
de Kinderboekenweek. De Meesplace, de hal en de
directiekamer zijn inmiddels echte tentoonstellingsruimtes
geworden waar de kunstwerken van de lessen beeldende
vorming zijn te bewonderen. Wanneer de kinderen na
schooltijd ook zin hebben beeldend bezig te zijn, zijn er
mogelijkheden in gebouw Irene. U kunt dan denken aan
creatieve doe-middagen, danslessen of bijvoorbeeld toneel.
We zijn behalve het verzorgen van de lessen ook druk bezig
met de invulling van de nieuwe digitale rapporten die we dit
jaar met de kinderen zullen meegeven. Deze rapporten
zullen worden meegegeven op 23 november. De
rapportgesprekken vinden plaats in de week erna op 26 en
29 november. U zult een uitnodiging ontvangen via Parro.
Van belang is dat u, wanneer u meer kinderen op de Willem
hebt, voor al uw kinderen een koppeling maakt met de
desbetreffende groep waar hij/zij deel van uitmaakt.
Verderop in deze nieuwbrief leest u hier meer over.
Met de feestdagen in het vooruitzicht, worden ook hiervoor
al de nodige financiële voorbereidingen getroffen.
Vriendelijk verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken
op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van
de naam en de groep(en) van uw kind(eren):
IBAN : NL15 RABO 0346 7299 71 T.n.v.: Ouderraad OBS
Willem de Zwijger
Vriendelijke groet, Lous Paijens

Belangrijke data
1-11-2018
Start lessen filosofie groepen
6, 7 en 8 en groep 5
bezoekt grafisch museum
2-11-2018
Groepen 5 en 6 krijgen een
verteller in de klas
15-11-2018
Culturele activiteit groep 3
16-11-2018
Culturele activiteit groep 1-2
20-11-2018
19.00u MR-vergadering
22-11-2018
20.00u OR-vergadering
23-11-2018
Eerste rapport mee
26-11-2018
Rapportgesprekken in de
middag na schooltijd
29-11-2018
Rapportgesprekken in de
middag en avond

Pagina 1 van 5

Impressie culturele activiteiten oktober 2018
Bezoek Rijksmuseum groepen 7 en 8

Afsluiting Kinderboekenweek

Groep 6 Markiezenhof

Kunstwerken
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Overblijfouder gezocht voor de donderdagen!
De overblijfcommissie is sinds deze week hard op zoek naar een overblijfouder
die wil meehelpen op de donderdag! Naast dat het supergezellig is om samen
met een groep ouders de kinderen te ondersteunen bij het overblijven, leer je
veel kinderen kennen en krijg je ook echt een kijkje in de school. Overblijfouders
ontvangen sowieso een vrijwilligersvergoeding.
Lijkt het u leuk om ons team te versterken dan kunt u zich bij mij opgeven.
Vriendelijke groeten, Lisanne Schipper

Luizen pluizen
In de groepen 6 en 7 heeft inmiddels een
luizencontrole plaatsgevonden. De overige groepen
zijn binnenkort aan de beurt. Dit heeft wat langer op
zich laten wachten, omdat het een kleine groep
ouders betreft die zelden gezamenlijk een controle
kunnen uitvoeren. Onze vraag is dan ook aan alle
ouders/verzorgers: checkt u met enige regelmaat het
hoofd van uw kind(eren) op luizenactiviteit. En
wanneer u iets ziet, geeft u dit dan aub weer door op school! Zo kan er snel worden gehandeld
en proberen we verdere verspreiding te voorkomen. Mocht u op school willen helpen met
luizen pluizen, kunt u dat aangeven bij juf Lous.

Voor in de kalender: datum Koningsspelen is bekend!
Dit schooljaar zullen de twee scholen in Willemstad wederom gezamenlijk de Koningsspelen
organiseren. Het evenement staat gepland op vrijdag 12 april 2019. Er zal die dag sprake zijn
van een continurooster voor de groepen 3 t/m 8. Dat betekent dat deze leerlingen uit zullen
zijn om 14.00u. Voor de groepen 3 en 4 betekent dat dus dat zij twee uur langer aanwezig
zullen zijn, voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 is het een uur korter dan gewoonlijk op de
vrijdag. Groep 1-2 zal uit zijn om 12.00u. U ontvangt t.z.t. natuurlijk meer informatie wat betreft
de invulling en waar de activiteiten zullen plaatsvinden. In de kalender kan in ieder geval deze
datum worden vastgezet evenals de schooltijd voor expliciet deze dag!

De rapportgesprekken, privacy-instellingen en Parro
Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor het rapportgesprek van uw kind(eren). Let
op: deze uitnodiging zal worden verstuurd via Parro. Van belang is dus dat u bent gekoppeld
en dat u, indien u meer kinderen op onze school heeft, voor al deze kinderen een koppeling
maakt. Als het goed is heeft u een ‘koppel-uitnodiging’ ontvangen van de leerkracht. Mocht u
nog niet zijn gekoppeld, is het zaak zo snel mogelijk dit te doen. U loopt anders uitnodigingen
mis voor het rapportgesprek, maar mist bijvoorbeeld ook andere belangrijke groepsinformatie
en bijvoorbeeld foto’s. Tevens kunt u via Parro de privacy-instellingen van uw kind(eren)
aangeven en wijzigen. Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij de leerkracht of juf Lous.
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L!CHT
Op zaterdag 15 December om 16:00 vindt de 3e editie van L!CHT plaats in de Koepelkerk.
Het kerstverhaal komt weer naar Willemstad en Jozef is in zijn werkplaats in de Groenstraat druk
bezig met wat reparatiewerkzaamheden voor de Koepelkerk. Behalve druk met zijn werk is hij
ook druk met iets anders; Maria! Ze zijn ontzettend verliefd. Maar op deze zaterdag gebeuren
er vreemde dingen in de Koepelkerk en het is maar afwachten of alles goed afloopt voor Jozef
en Maria.
Op de scholen zullen de verschillende groepen een liedje oefenen voor de voorstelling en ook
wordt er meegewerkt aan de versiering van de Koepelkerk.
Kaartjes zullen weer verkrijgbaar zijn bij het Rozemarijntje voor € 3,- Houdt de STER en de
volgende nieuwsbrief in de gaten voor de datum dat deze in de winkel liggen.
We hopen jullie allemaal te zien voor L!CHT 2018!

Praktijk IkZeker
Huiswerkbegeleiding:
RT Praktijk IkZeker biedt sinds dit schooljaar huiswerkbegeleiding aan op de woensdagmiddag.
Dit is voor kinderen die hulp nodig hebben bij het plannen en maken van huiswerk.
Bijvoorbeeld wanneer zij extra vragen willen stellen over de stof, geconcentreerd en
gestructureerd willen werken of een stok achter de deur nodig hebben.
Huiswerkbegeleiding is van 15.30 uur tot 16.30 uur, met uitloop tot 17.00 uur. Er is de
mogelijkheid voor vaste een plekken of flex-deelname en de kosten lopen af naar gelang een
kind verder in de onderwijsloopbaan staat. Prijsspecificaties en aanmelden hiervoor via
ikzeker.rt@gmail.com

Relax Kids ON TOUR:
Dit jaar gaat Relax Kids ON TOUR! 6 tot 8 weken lang zal er iedere week een les rond een
thema gegeven worden. De lessen zijn speels en bevatten onder andere spel, drama,
kinderyoga en meditatie. In november starten we op de donderdagen om 18.00 uur in
Buurthuis Irene met het thema Superhelden.
Ga mee opzoek naar de superheld in jezelf. Wat zijn jouw superkrachten?
De kinderen werken aan zelfvertrouwen en worden op een speelse manier zelfbewust.
Aanmelden kan via ikzeker.rt@gmail.com of de website www.praktijkikzeker.com.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar en in januari gaat "de tour" richting Fijnaart, dus schrijf snel in!
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Wist u dat…
- De fietsen van alle groepen van de Willem inmiddels gecontroleerd zijn.
- Er 's morgens voor de controle ineens heel veel batterijtjes van de
fietsverlichting leeg waren.
- Saarloos tweewielers blij verrast was dat dit jaar aanzienlijk meer fietsen
prima in orde waren. En wij blij waren met hem.
- Deze controle niet voor de juf of meester, maar voor de veiligheid van uw
kind van belang is.
- Er veel ouders bereid waren om te komen helpen bij de controle.. en dat
we daar heel blij mee waren..
- Er op verschillende plaatsen in Willemstad de tekst "zet je licht aan" op de stoep is gespoten
met kalkspray.
- Juf Annemarie in het kader van verkeersonderwijs, verkeersveiligheid rond de school etc. op
zoek is naar ouders die mee willen denken en helpen. Stuurt u gerust een mail
naar annemarie@basisschool-willemdezwijger.nl

Welkom
In november start Zoë bij ons in groep 1. Wij wensen Zoë heel veel speel- en werkplezier toe op
de Willem.

Volgende Willem Spreekt: 30 november
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