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Beste ouders, verzorgers,

Belangrijke data
4-12-2020
Sinterklaasfeest. Alle
kinderen vrij om 12.00u.
10-12-2020

Nog even en het jaar 2020 zit erop. Een absoluut bijzonder
jaar waarin we allemaal direct te maken hebben met een
virus waarvan we pakweg een jaar geleden het bestaan
niet eens wisten. Laat staan dat we hadden kunnen
voorspellen hoe het afgelopen jaar eruit zou gaan zien…
Daar we elkaar dit jaar niet meer samen zullen treffen bij het
kerstfeest, willen we laten weten dat onze gedachten met
name uitgaan naar alle gezinnen die het afgelopen jaar te
maken hebben met het verlies en afscheid van (een)
dierbare(n). Het virus heeft impact op elk gezin en wanneer
er sprake is van een verlies, is het extra moeilijk wanneer je
wellicht niet bij het afscheid aanwezig mag zijn, vanwege
alle maatregelen. Laten we duimen dat 2021 anders en op
meer vlakken positiever verloopt en dat we elkaar in de loop
van het nieuwe jaar weer meer live kunnen treffen. Dat is in
ieder geval de wens van het team van Willem de Zwijger!

Inloopspreekuur Toos de
Moor
16-12-2020
Kerstfeest op school (meer
informatie volgt)
18-12-2020
Start kerstvakantie. Alle
kinderen vrij.
Goaltjes Cruijffcourt
op het achterplein

Vanaf 7 december vinden de vervolggesprekken via Teams
plaats. Alle ouders en kinderen in groep 8 zullen sowieso een
vervolggesprek hebben, voor de overige groepen betreft
het facultatieve gesprekken. Donderdag 10 december
heeft Toos de Moor inloopspreekuur. Wanneer u Toos wilt
spreken tussen 8.30u en 9.00u. kunt u dat mailen naar
tmoor@ggdwest-brabant.nl.
In de herfstvakantie is er door Cingel Straatwerk keihard
gewerkt om beide pleinen onder andere te voorzien van
twee gave, duurzame klim- en klauterparcours. De
voetbalgoaltjes zijn afgelopen zaterdag op het Cruijffcourt
geplaatst. De pleinen zijn nu helemaal voorzien van nieuw
materiaal.

Vriendelijke groeten, team Willem de Zwijger
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Fietscontrole
Eind oktober hebben alle leerlingen
elkaars fiets gecontroleerd. Op een
controlekaart is aangegeven wat wel
en niet oké was. Als u regelmatig met
uw kind de fiets controleert (en evt.
repareert) fietsen we allemaal veilig
door Willemstad en daarbuiten.
Er is tijdens de verkeers-lessen ook aandacht besteed aan waar je wel en
niet mag fietsen. Wij willen u vragen het goede voorbeeld te geven door
bv. op de stoep bij school met de fiets aan de hand te lopen en alleen op
de straat te fietsen. Hierdoor kunnen de ouders die de auto elders parkeren en met hun kind te
voet naar school komen veilig en op 1,5 m afstand van elkaar (en van u) op de stoep lopen.
Bezoek groepen 5, 7 en 8 aan het Rijksmuseum
Afgelopen vrijdag 27 november hebben de groepen 5, 7 en 8 een bezoek gebracht aan het
Rijksmuseum. Hoe gaaf was dat! Er zijn kinderen geweest die op zoek zijn gegaan naar Willem
de Zwijger …… en jawel, ze hebben Willem gevonden.
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Bibliotheeknieuws voor thuis
Bibliotheek West-Brabant opende op maandag 23 november weer de deuren. Toch is nog
lang niet alles hetzelfde. Gelukkig is er zijn ook een aantal mooie digitale diensten van de
bibliotheek om gebruik van te maken!
Digitale Voorleestas
Lees mee vanuit onze Digitale Voorleestas met prentenboeken &
doe-, zing-, speel- en praatopdrachtjes voor kinderen van 2-6 jaar
en hun ouders. Samen lezen was nog nooit zo leuk! Ga actief aan
de slag met je kind aan de hand van een mooi prentenboek. voet
naar school komen veilig en op 1,5 m afstand van elkaar (en van u)
op het trottoir lopen.
Jeugdbibliotheek.nl
Ontdek de E-books en luisterboeken van de online jeugdbibliotheek!
E-books lezen én luisterboeken luisteren kan vanaf nu in één app. Kinderen kunnen tot 10 ebooks en 10 luisterboeken tegelijk lenen met een Jeugdabonnement.
Download de gratis online Bibliotheek-app op je telefoon of tablet.
Log in met je bibliotheekaccount en duik vandaag nog in je favoriete
boek.

Ouderbijdrage
Afgelopen schooljaar veranderde de wereld. Covid kwam en daardoor werd o.a. de
schoolreis geannuleerd. Gelukkig hadden we de sinterklaasviering, de kerstviering en het
carnavalsfeest op dat moment al georganiseerd. Mede dankzij uw ouderbijdrage hebben
school en ouderraad al deze leuke activiteiten kunnen organiseren. Voor het schooljaar
2020/2021 staan er weer een leuke activiteiten op het programma, al dan niet in aangepaste
vorm.
De ouderbijdrage wordt dit schooljaar wederom niet verhoogd. Alleen voor het schoolkamp
van groep 8 wordt later dit jaar een extra bijdrage gevraagd aan de betreffende ouders,
aangezien het schoolkamp volledig los staat van de reguliere activiteiten.
In mei 2019 hebben wij u de keuze gegeven of u de toen, reeds betaalde, ouderbijdrage wilde
doneren aan nieuwe speeltoestellen op het schoolplein, of dat u de, reeds betaalde,
ouderbijdrage wilde verrekenen met dit schooljaar. Dit leverde een mooie bijdrage op van €
2.417,50 voor de nieuwe speeltoestellen.
Voor de ouders die hebben aangegeven het schoolgeld met dit jaar te willen verrekenen is de
ouderbijdrage voor dit schooljaar per kind € 15.00. De ouders die de bijdrage hebben
gedoneerd aan de toestellen betalen het reguliere bedrag van € 45.00 per kind.
Weet u uw keuze niet meer, neem dan voor het juiste bedrag contact op met de
penningmeester via onderstaande gegevens. Zij kan de ouderbijdrage tevens via een Rabo
Betaalverzoek bij u innen.
Maakt u geen gebruik van Rabo Betaalverzoek, dan verzoeken u vriendelijk het juiste bedrag
binnen 2 weken over te maken op onderstaande rekening,
onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren) :
IBAN : NL15 RABO 0346 7299 71
T.n.v.: Ouderraad OBS Willem de Zwijger
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Wij realiseren ons dat de ouderbijdrage, zeker in het geval van meerdere kinderen binnen één
gezin, een behoorlijke aanslag op het budget kan zijn. Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid
een beroep te doen op Stichting Leergeld.
Voor informatie hierover kunt u terecht op de site www.leergeld.nl. Daarnaast is in overleg met
de penningmeester betaling in termijnen mogelijk. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik
willen maken dan kunt u contact met haar opnemen via
e-mail kusters1976@gmail.com of via telefoonnummer 06 – 23 55 30 96.
Met vriendelijke groet Ingrid Kusters
Inloopspreekuur Toos de Moor (jeugdverpleegkundige CJG)
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten
dat je er als ouder niet alleen voor staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kan helpen
wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, verlegenheid en agressie.
Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit, alcohol- en drugsgebruik en nog veel
meer. Donderdag 10 december is Toos de Moor aanwezig op school. Wanneer u Toos wilt
spreken tussen 8.30u en 9.00u. kunt u dat mailen naar tmoor@ggdwest-brabant.nl.

Kennismaken/inschrijven? U bent van harte welkom!
Wordt uw zoon of dochter in 2021 vier jaar? U bent van harte welkom om kennis te komen
maken.
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. We hopen u snel met
uw zoon of dochter te mogen ontvangen op onze school!

Volgende Willem Spreekt verschijnt begin januari
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