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Beste ouders, verzorgers,
In december staan veel leuke activiteiten centraal. Natuurlijk
hopen we bezoek te krijgen op 5 december van Sinterklaas
en op woensdag 19 december hebben we traditiegetrouw
een kerstdiner op school en vieren we aansluitend het
kerstfeest in de Koepelkerk. Over deze activiteiten kunt u
meer teruglezen in deze Willem Spreekt!
De afgelopen week hebben de meeste rapportgesprekken
plaatsgevonden. De gesprekken zijn gepland met behulp
van Parro. Parro, de communicatie-app tussen ouders en
school wordt veelvuldig gebruikt. Hierbij kan worden
gedacht aan het delen van leuke (foto)momenten, het
inplannen van oudergesprekken en het vragen van
hulpouders bij bijvoorbeeld een excursie. Parro verwacht in
de toekomst nog meer mogelijkheden beschikbaar te stellen;
wij houden u op de hoogte!
Als alles goed gaat, zal juf Jasmijn donderdag 13 december
haar ‘laatste’ werkdag hebben, voordat ze met verlof gaat.
Het verlof van juf Jasmijn zal worden waargenomen door juf
Ellie en juf Lia. Verderop in deze Willem Spreekt! stellen zij zich
voor.
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):

Belangrijke data
5-12-2018
Sint komt op bezoek
19-12-2018
Kerstdiner en kerstfeest
21-12-2018
12.00u alle leerlingen vrij!
21-12-2018 t/m 6-1-2019
kerstvakantie
07-01-2019
1e dag na de vakantie
08-01-2019
20.00u OR-vergadering
24-01-2019
19.00u MR-vergadering
28-01-2019
Studiedag, alle leerlingen
vrij!
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Vriendelijke groet, Lous Paijens
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Woensdag 5 december
Op woensdag 5 december verwachten wij dat de Sint onze school zeker zal bezoeken. Om zijn
bezoek in goede banen te leiden, willen wij u vragen om op woensdagochtend 5 december
de ‘Kiss and Ride zone’ vrij te houden! We hebben geen inloop om 8.15u, maar zullen met zijn
allen buiten voor op het kleuterplein wachten op de Sint. De kinderen van de groepen 5 t/m 8
komen wel voor 8.30u de school in om hun surprise in de groep te zetten. Om 12.15u zijn alle
leerlingen vrij.

Donderdag 6 december
In verband met pakjesavond bieden wij alle leerlingen de mogelijkheid een uurtje later te
beginnen op school. De school gaat gewoon open om 8.15u voor de inloop, maar het eerste
uur zal worden gebruikt om te vertellen over pakjesavond en/of te spelen met hetgeen is
gekregen. Speelgoed en spellen worden op eigen verantwoording meegenomen. De officiële
lessen starten in iedere groep om 9.30u. We verwachten dan ook dat alle leerlingen op dat
tijdstip in de groepen zijn.

Kennismaken collega’s groep 1-2 vanaf 13 december:
Beste leerlingen, ouders en collega's,
Er is mij gevraagd mezelf voor te stellen aan jullie allen via de Willem Spreekt. Mijn naam is Ellie
Preidel en ik mag juf Jasmijn gedeeltelijk gaan vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik
doe dat heel graag, heb veel ervaring met kleuterklassen en vooral ook groep drie. Dat is een
mooie combinatie omdat je weet waar je naar toe gaat werken met de kinderen die nog
maar aan het begin staan van een lange en hopelijk fijne schoolloopbaan. Al van jongs af aan
wilde ik juf worden, misschien ook wel omdat ik zelf een hele leuke basisschool tijd heb ervaren,
opgroeiend in Zweden!
Zelf ben ik, gelukkig getrouwd met Mark, moeder van een dochter van 19 en een zoon van 15
jaar. Dit jaar nog bereik ik de mooie leeftijd van 53 jaar.
Na ruim 20 jaar in het onderwijs heb ik enkele jaren geleden mijn vaste baan opgezegd en heb
er toen voor gekozen om er helemaal voor mijn kinderen te zijn tijdens hun o zo belangrijke stap
naar het vervolgonderwijs. Uiteraard niet stilgezeten en mooi vrijwilligerswerk kunnen doen o.a.
als voorzitter van een fijne judovereniging. Mijn hobby's zijn er nogal wat besef ik nu ze
opgesomd gaan worden; tuinieren, koken, handwerken, bloemschikken, lezen. Mijn sport is de
roeisport, lid bij de Roosendaalse roeivereniging. Verder
hebben we toen ik stopte met werken een hond kunnen
nemen, een lang gekoesterde wens, dus nu is Sigge ook
gezinslid: een zwarte Labradoodle, getraind als hulphond.
Sinds het tekort aan leerkrachten ben ik weer aan het werk
waarbij ik vooral langdurige vervangingen doe omdat je
dan tenminste iets kunt opbouwen met de kinderen waar
je voor mag zorgen.
Tot ziens binnenkort in Willemstad,

juf Ellie
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Beste leerlingen, ouders en collega’s,
Net zoals bij Ellie is aan mij gevraagd om mezelf aan u voor te stellen via de Willem Spreekt.
Mijn naam is Lia ten Brinke en ik mag juf Jasmijn op woensdag, donderdag en vrijdag
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
Momenteel ben ik samen met mijn man woonachtig in Noordhoek. Wij hebben samen 2
kinderen, Andre en Esther. Zij zijn inmiddels getrouwd en beide hebben 2 kinderen gekregen. Ik
heb dus het voorrecht om oma te zijn van 4 kleinkinderen.
Na mijn opleiding op de KLOS (de oude kleuterleidsteropleiding ) heb ik 3 jaar gewerkt op een
kleuterschool in Velp. Na de geboorte van mijn kinderen ben ik gestopt met lesgeven, omdat ik
het belangrijk vond om zelf er voor hen te zijn. Op de school van mijn kinderen heb ik
verschillende vrijwilligersactiviteiten gedaan en op een
gegeven moment werd ik gevraagd om in te vallen voor een
zieke collega. Dat is het begin geweest van een
onderwijscarrière van meer dan 30 jaar, voornamelijk in de
groepen 1,2,3,4. Het werken met het jonge kind vind ik nog
steeds het mooiste wat er is.
Naast het werken besteed ik veel tijd aan mijn hond,
varen,sporten, kleinkinderen en ben mantelzorger van mijn
ouders.
Binnenkort kom ik kennismaken met de groep,
Tot dan. Lia

Woensdag 19 december
Op woensdag 19 december vindt het kerstdiner plaats voor alle
groepen op de hoofdlocatie van de Willem. Voor groep 4 zal de
speelzaal in een kerstsfeer worden gebracht die niet zal onderdoen
voor de overige lokalen. De voorbereidingen voor zowel het diner als
het feest vinden al volop plaats. Binnenkort ontvangt u meer
informatie qua tijden van zowel het diner als het feest en welke
hapjes/gerechten worden gevraagd voor het kerstdiner. Na het diner
zullen alle kinderen, leerkrachten en hulpouders gezamenlijk naar de
Koepelkerk komen om daar het kerstfeest te vieren.
Het belooft geen stille nacht te worden……..

Pagina 3 van 5

Biebnieuws!
Beste ouders,
Ziet u de maan al door de bomen schijnen of ziet u door de bomen het bos niet meer?
En uw kind? Zoveel informatie via internet! Hoe vind je geschikte en betrouwbare informatie?
En hoe zit het met de veiligheid? Steeds meer basisscholen maken gebruik van jeugdbieb.nl.
Maar ook thuis kan deze website natuurlijk geraadpleegd worden.
Voor alle kinderen, maar zeker ook voor ouders is er een geweldige website die helpt geschikte
en betrouwbare informatie te vinden binnen een veilige omgeving.

www.jeugdbieb.nl

Via Jeugdbieb.nl vind je eenvoudig allerlei boeken, websites, apps, nieuwsberichten, leestips
en doe-tips. Er kan ook op specifieke onderwerpen gezocht worden. Handig voor
spreekbeurten en werkstukken!
Wanneer je bv. zoekt op ‘sinterklaas’ vind je o.a. wanneer het Sinterklaasjournaal gaat
beginnen, recepten, liedjes, moppen en gedichten. Leuk én handig. Neem eens een kijkje!

Pagina 4 van 5

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 zijn verkrijgbaar bij het Rozemarijntje voor € 3,We hopen jullie allemaal te zien voor L!CHT 2018!

Welkom
In december starten Ziva en Bracha bij ons in respectievelijk groep 5 en 2. In december starten
officieel ook Lieuwe en Dot in groep 1.
Na de kerstvakantie starten bij ons op school:
Nykle in groep 7, Demi in groep 4 en Kenzo in groep 1
Wij wensen Ziva, Bracha, Lieuwe, Dot, Nykle, Demi en Kenzo heel veel speel- en werkplezier toe
op de Willem.

Volgende Willem Spreekt: 1 februari
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