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Belangrijke data
Beste ouders, verzorgers,

06-01-2020

Wat hebben we weer genoten
afgelopen woensdagavond van
het kerstdiner en het kerstfeest.
We willen nogmaals alle kinderen,
(hulp)ouders/verzorgers,
de
Koepelkerk
en
overige
betrokkenen bedanken om de
woensdag voor de vakantie weer onvergetelijk te maken!

1e schooldag na
kerstvakantie
07-01-2020
OR vergadering
08-01-2020
Groep 5 Markiezenhof
09-01-2020

Iedereen fantastische dagen en een sprankelend 2020!

Groep 7 Markland
23-01-2020
Groep 8 Hoeksch
Lyceum

We hopen iedereen weer gezond en wel te verwelkomen
vanaf 6 januari. Tot volgend jaar!

Vriendelijke groeten Team Willem de Zwijger
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Wist u dat…
-

-

Juf Manon afgelopen vrijdag haar laatste werkdag heeft gehad dit schooljaar?
Zij nu lekker gaat genieten van haar zwangerschapsverlof?
Juf Thalisia vanaf 6 januari voortaan de hele werkweek op de Willem aanwezig is?
Zij groep 3-4 zal gaan waarnemen en daar superveel zin heeft?
Dat juf Thalisia ‘haar’ groep 5 niet helemaal zal hoeven missen, omdat ze nog wel
diverse gymlessen aan deze groep zal verzorgen?
Meester Rick maandag 6 januari in groep 5 aan de slag gaat?
De Willem vanaf dat moment drie meesters heeft?
De school dat heel erg leuk en goed vindt voor zowel het team
als de kinderen?
We de afgelopen weken diverse nieuwe materialen hebben
aangeschaft voor diverse groepen?
De kinderen daar volop mee aan de slag zijn gegaan?
In de groepen 7 en 8 dozen aanwezig zijn
van Tom Tect om mee te bouwen?
Deze dozen worden ingezet o.a. voor
techniek(lessen)?
De kleuters met houten pincetten de fijne
motoriek hebben geoefend?
Het best lastig is om knikkers op te pakken
en in de boom te ‘hangen’?
Op de website www.gezinnig.nl leuke
materialen zijn te vinden om met uw kind(eren) aan de slag te
gaan?
Met name de ‘kletscollectie’ een aanrader is?
De materialen door elk gezinslid zijn te gebruiken?

Welkom
In januari starten Jack, Jinthe en Sanne officieel in groep 1-2. Wij wensen hen heel veel
speel- en werkplezier toe op de Willem!

Volgende Willem Spreekt: eind januari
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