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Belangrijke data
8-5-2019
Groep 8 kamp

Beste ouders, verzorgers,
In april heeft groep 7 de NIO-toets gemaakt, zowel het
theorie- als praktijkexamen fietsen volbracht en heeft groep 8
de Eindtoets afgerond. De maand april stond echter niet
alleen in het teken van toetsen. Voor alle leerlingen heeft Mad
Science een spectaculaire techniekshow verzorgd en ook
hebben de Koningsspelen plaatsgevonden waaraan alle
groepen hebben deelgenomen. Als afsluiting voor de
meivakantie heeft de OR nog een heerlijk Paasontbijt
verzorgd.
Woensdag 8 mei gaat groep 8 op kamp om vrijdag 10 mei
weer terug te keren in Willemstad. We duimen dat de
weersomstandigheden meewerken. Hoe dan ook belooft het
een leuke en spannende 3-daagse voor groep 8 te worden.
Van 20 t/m 24 mei is de techniekweek gepland. Hierover heeft
u inmiddels al informatie ontvangen. Het gaat een leuke en
leerzame week worden waarbij techniek in de breedste zin
van het woord een hoofdrol zal spelen! In de maand mei
worden er ook diverse dansclinics georganiseerd voor de
groepen 3-4, hebben de groepen 3 en 5 een natuurexcursie
en vinden de naschoolse activiteiten plaats van Mad
Science!

10-5-2019
Groep 8 terug van kamp
14 t/m 17 mei 2019
Avond4daagse
14-5-2019
Start naschoolse activiteit
Mad Science
15-5-2019
Open Podium
20 t/m 24 mei 2019
Techniekweek
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaart; alle leerlingen
vrij
03-06-2019
Schoolreisje

We zijn inmiddels ook druk bezig met het nieuwe schooljaar.
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan 2019-2023
evenals de schoolgids en schoolkalender. Uiterlijk eind mei
ontvangt u informatie met betrekking tot welke leerkrachten
welke groepen gaan draaien en welke groep komend
schooljaar op de Willem II (Singellocatie) aan de slag gaat.
Vriendelijke groeten, Lous Paijens
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Aanmelden/inschrijven? Graag!
Wordt uw zoon of dochter in 2019 of begin 2020 vier jaar? U bent van harte welkom uw
kind(eren) in te komen schrijven! Inschrijfformulieren zijn bij Lous verkrijgbaar.
Met het oog op groepsindelingen en het aantal te formeren groepen de komende jaren is het
prettig om te weten hoeveel nieuwe kinderen we mogen verwachten.

Vakantierooster 2019-2020 aangevuld!
Hieronder treft u het vakantierooster aan met vrije dagen en dagdelen. Let op: hier zijn twee
dagen bijgekomen.
Zomervakantie 2019
Eerste schooldag 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2020
Eerste schooldag 2020

8 juli t/m 16 augustus 2019
19 augustus 2019
14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
13 april 2020
27 april 2020 (valt in meivakantie)
20 april t/m 5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020
24 augustus 2020

Vrije dagen/dagdelen: aangevuld
Studiedag Kanjertraining: alle groepen vrij op woensdag 23 oktober
Studiedag OBO: alle groepen vrij op woensdag 13 november
Vrije middag voor alle groepen op donderdag 5 december
Vrije middag voor alle groepen op vrijdag 20 december
Vrije middag voor alle groepen vrijdag 21 februari
Vrije middag voor alle groepen 10 april (Goede Vrijdag)
Studiedag: alle groepen vrij op vrijdag 10 juli (dag voor de grote vakantie)

Jumbozegels sparen
Het afgelopen jaar is er maar liefst voor 200 euro aan Jumbozegels gespaard voor Willem de
Zwijger. Hier is de school heel blij mee! Een gedeelte van dit geld is besteed aan nieuwe
boeken voor onze schoolbibliotheek en het andere deel zal worden gebruikt om duurzaam
techniekmateriaal te kopen voor alle groepen. Spaart u ook mee ? Zowel zegels als volle
spaarkaarten kunnen in de rode brievenbus worden gedaan in de hal of worden ingeleverd bij
juf Lous.

Nieuwe Chromebooks
Vlak voor de meivakantie zijn er nieuwe Chromebooks afgeleverd met een oplaadkast. Door
deze investering kunnen er weer meer kinderen aan de slag met andere manieren van
verwerken van de aangeboden lesstof!
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Gedichten herdenking 4 mei
Afgelopen zaterdag 4 mei heeft in de Koepelkerk de herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden
waar Peppe en Louis uit groep 7 twee mooie gedichten hebben voorgedragen. We willen
deze gedichten graag met u delen:

Gedicht Louis
Als wij dan toch ….. 4 mei
Als wij dan toch vandaag stilstaan
bij de velen die vielen
door oorlog en terreur,
door aanslag en geweld
in de jaren, nu of lang geleden,
laten wij dan ook, even maar,
naar onszelf kijken.
Zodat wij zien
hoe onverdraagzaam
voor anderen
wij ons zelf soms gedragen
Als wij dan toch vandaag stilstaan
bij de velen die vielen
in een zinloze strijd
laten wij dan ook beseffen dat respect het belangrijkste is,
dat je iemand, die anders denkt, doet of eruit ziet
kunt geven
Als wij dan toch vandaag stilstaan
bij de velen die vielen
om ons een toekomst te geven
laten wij dan morgen
niet vergeten zijn,
wat wij vandaag herdenken
laten wij dan ook,
niet alleen in dit moment van stilte,
maar elke dag opnieuw,
ons DAT herinneren.
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Gedicht Peppe
Verstoppen
Verstoppen
…. om wie je bent
Verstoppen
…. om wat je voelt
Verstoppen
…. om wat je denkt
Waar zou jij je verstoppen?
We denken terug waarom jij en ik
ons niet meer hoeven te verbergen
Laat verstoppertje
alleen een spel zijn
zodat we allen
in vrijheid kunnen leven en kiezen
en elkaar zien
zoals we zijn

Welkom
In mei start Lizzy in groep 1-2. Wij wensen Lizzy heel veel speel- en werkplezier toe op de Willem.

Volgende Willem Spreekt: 4 juni
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