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Belangrijke data
Beste ouders, verzorgers,

10-03-2020

Naast het gegeven dat het zogeheten coronavirus
Nederland inmiddels heeft bereikt, is er natuurlijk ook weer
een en ander te melden wat betreft berichten die wel
rechtstreeks met onze school hebben te maken.

OR vergadering

Zo hebben alle kinderen uit groep 8 samen met hun
ouders inmiddels het definitief advies gesprek gehad. Het
inschrijven op de scholen voor het voortgezet onderwijs is
volop gaande. Ook zijn in diverse groepen afgelopen
februari diverse Cito-toetsen gemaakt. Deze toetsen zijn
inmiddels allemaal nagekeken en verwerkt om zodoende
onder andere te kijken op welke gebieden aan welke
kinderen er eventueel meer of minder aandacht kan
worden geschonken in de groepen.

17-03-2020

Juf Inge heeft samen met kinderen windmolens op schaal
gemaakt en diverse kinderen hebben leren boetseren. De
kinderen uit groep 1-2 hebben onder begeleiding van juf
Inge prachtige wasco- met ecolinetekeningen gemaakt
waarbij centraal stond wat zij later wilde worden. Het
mooiste beroep is daarbij niet overgeslagen
.

13-03-2020
2e rapport mee

Middag:
rapportgesprekken
19-03-2020
Middag en avond:
rapportgesprekken

Zoë wil later juf worden

Begin februari is een aantal kinderen uit de bovenbouw
samen met juf Lisette op bezoek geweest bij de bewoners
van De Veste. In het kader van actief burgerschap
hebben zij aan de hand van zelf bedachte vragen
informatie verzameld door interviews bij de bewoners af
te nemen. Met de verkregen informatie gaan de kinderen
nu samen bedenken wat ze eventueel kunnen gaan
organiseren (en realiseren) voor de bewoners.
Vriendelijke groeten, Team Willem de Zwijger
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Vakantierooster 2020-2021
Zomervakantie 2020
BO: eerste schooldag 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2021
BO: eerste schooldag 2021

13 juli t/m 21 aug. 2020
24 augustus 2020
19 okt. t/m 23 okt. 2020
21 dec. 2020 t/m 1 jan. 2021
15 febr. t/m 19 febr. 2021
5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
27 april 2021 (valt in meivakantie)
5 mei 2021 (valt in meivakantie)
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
26 juli t/m 3 september 2021
6 september 2021

De overige vrije dagen/studiedagen worden in de mei-editie van de Willem Spreekt bekend
gemaakt.

Aanmelden/inschrijven? Graag!
Wordt uw zoon of dochter in 2020 of begin 2021 vier jaar?
U bent van harte welkom om alvast kennis te maken en/of
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.

Hulp gevraagd Koningsspelen 17 april
Op 17 april 2020 zijn er weer de
Koningsspelen! De commissie van de twee
scholen is druk bezig om er dit jaar weer een
sportief spektakel van te maken. Het idee
voor dit jaar is het geven van clinics en dat
kan niet zonder u! Heeft u vroeger
gevolleybald en vindt u het leuk om kinderen
met deze sport kennis te laten maken? Of
bent een enthousiaste badmintonner? Geef
u dan snel op voor het geven van een clinic
tijdens de Koningsspelen. Iedere sport of
hobby is welkom! Opgeven kan bij Juf Kyra of
Meester Stef tot uiterlijk 12 maart. Graag bij
het opgeven naam en sport/hobby vermelden.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Koningsspelen
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DENO groep 8
Van 4 maart t/m 6 april 2020 doet groep 8 van onze school mee aan Doe Effe Normaal
(DENO), een project voor alle basisscholen in de gemeente Moerdijk. Het doel van dit
project is de leerlingen uit groep 8 weerbaarder te maken tegen ‘verleidingen’ die op hun
weg komen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en op hun weg naar het
volwassen worden.
Er zullen 5 gastlessen worden gegeven:
1. Fysieke en mentale weerbaarheid
door Doyo Trainingen;
2. ‘Veilig online’ door Halt;
3. ‘Weet wat je eet’ door TWB, thuiszorg
met aandacht;
4. ‘Omgaan met zakgeld’ door
Kredietbank West-Brabant;
5. ‘Seksuele voorlichting en puberteit’ door
GGD West-Brabant.

Buurthuis Irene
Op dinsdag 31 maart geeft Mirjam de Jong in Buurthuis Irene een creatieve workshop waarin
plastic centraal staat.
Mirjam is jarenlang werkzaam geweest als pedagogisch medewerker met kinderen in de
buitenschoolse opvang.
Naast haar werk als persoonlijk begeleider op een woongroep van mensen met een
beperking geeft zij de workshop KUNSTstof.
Haar drijfveer is creatief bezig zijn en anderen, vooral kinderen, bewust te maken van hun
omgeving en hoe daarvoor zorg te dragen.
De workshop begint meteen na schooltijd en duurt tot 16.30 uur.
De kinderen mogen zelf plastic dopjes, flesjes en bakjes meenemen.
De kosten zijn 5 euro p.p. (vanaf 8 jaar)

Wist u dat…
-

Twee stoere vaders de oude kast van de ouderraad uit elkaar hebben gehaald en een
mooie nieuw hebben gemonteerd?
Deze nieuwe kast keurig op zolder staat?
Wij zowel deze twee vaders, Marchel en Richard hartelijk willen bedanken evenals de
moeders Diana en Willy?
De twee laatstsgenoemden de kast weer keurig hebben ingeruimd?
Wij blij zijn dat Jazz en Liam weer terug zijn op de Willem?
Beide kinderen volop speelafspraken hebben met zo’n beetje de halve school?
Liv, de dochter van juf Manon en meester Stef alweer vier weken ‘oud’ is?
Meester Rick weer helemaal back in business is na zijn verlof?
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De School!Week is de jaarlijkse campagneweek van het openbaar onderwijs in
Nederland.
16 t/m 20 maart 2020!

Volgende Willem Spreekt: begin april
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