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Belangrijke data

Beste ouders, verzorgers,

4-5-2021

Dinsdag 4 mei zal in Willemstad, net als vorig jaar, een
alternatieve herdenking plaatsvinden. Vier kinderen uit
onze groep 7 spelen hierin een belangrijke rol. In deze
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Alternatieve herdenking
4 mei

Een week geleden heeft het team samen met een
aantal vrijwilligers ervoor gezorgd dat de Koningsspelen
hebben kunnen plaatsvinden. Het was heerlijk weer en
we hebben gezellig en sportief een pittige periode
kunnen afsluiten samen met de kinderen. De foto’s en
filmpjes die gestuurd zijn via Parro, spreken voor zich.

Eerste schooldag na de
meivakantie

Juf Lous is inmiddels weer aan het werk en zij zal na de
vakantie haar werkzaamheden weer op school kunnen
verrichten. Juf Lisette, juf Ellie en juf Thalisia zijn voorlopig
niet in de gelegenheid om hun werkzaamheden op te
pakken. In deze Willem Spreekt leest u meer over hoe de
vervanging van deze collega’s is geregeld.

24-5-2021

Mocht het schoolreisje naar Duinrell niet kunnen
doorgaan ivm de maatregelen rondom Covid, dan
wordt er samen met de ouders van de ouderraad
gekeken naar een alternatief, supergaaf corona-proof
schoolreisje. Zodra we meer weten, brengen we jullie
natuurlijk meteen op de hoogte!

17-5-2021

19 t/m 21 mei 2021
Kamp groep 8

Pinksteren, school
gesloten
25-5-2021
MR vergadering

Koningsspelen gr 1-2

Geniet van deze vakantie en stay safe!
Vriendelijke groeten,
Team Willem de Zwijger
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Vakantierooster 2021-2022 (aangevuld)
Zomervakantie 2021
BO: eerste schooldag 2021
Vrije dag kinderen Studiedag OBO
Herfstvakantie
Vrije vrijdagmiddag
Vrije dag
Kerstvakantie
Vrije dag kinderen Studiedag WdZ
Vrije vrijdagmiddag
Krokusvakantie
Vrije dag kinderen Studiedag WdZ
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Vrije dag kinderen Studiedag WdZ
Zomervakantie 2022
BO: eerste schooldag 2022

26 juli t/m 3 sept. 2021
6 september 2021
di 5 oktober 2021 (tevens dag van de leerkracht)
25 okt. t/m 29 okt. 2021
3 december 2021(ochtend Sintviering)
24 december 2021 (vrijdag voor start Kerstvakantie)
27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
woe 26 januari 2022
25 februari 2022 (ochtend Carnaval)
28 febr. t/m 4 maart 2022
woe 30 maart 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
27 april 2022 (valt in meivakantie)
5 mei 2022 (valt in meivakantie)
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
22 juli 2022 (vrijdag voor start grote vakantie)
25 juli t/m 2 september 2022
5 september 2022

De overige vrije dagen/studiedagen worden uiterlijk in de juni-editie van de Willem
Spreekt definitief en zijn nu nog onder voorbehoud in het rood weergegeven.

Alternatieve herdenking 4 mei
Dinsdag 4 mei as. wordt via Willemstad Nieuws op Facebook de alternatieve herdenking
uitgezonden. Ilja Hager en Romee van ’t Hof hebben ieder een gedicht voorgelezen wat zal
worden uitgezonden en Eef Bogaerds en Fay de Koster zullen de kranslegging doen namens
de scholen. Onderstaande foto’s van Ilja en Romee tijdens de opnames zijn gemaakt door
Janneke Driesprong.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Gelukkig is het nog steeds mogelijk om, ook al is het in aangepaste vorm door Covid,
activiteiten te organiseren op school. Vooral dankzij de inzet van het team zijn de
sinterklaasviering, de kerstviering en het carnavalsfeest voor de kinderen erg leuke
activiteiten geweest en deze activiteiten zijn, mede dankzij uw vrijwillige ouderbijdrage,
georganiseerd. Voor nu staan er o.a. nog de Koningsspelen en natuurlijk de schoolreis naar
Duinrell op de planning.
Voor de ouders die, vorig schooljaar, hebben aangegeven het schoolgeld met dit jaar te
willen verrekenen, is de ouderbijdrage voor dit schooljaar per kind € 15,-.
De ouders die de bijdrage vorig jaar hebben gedoneerd aan de schoolpleinen, betalen het
reguliere bedrag van € 45.- per kind.
Voor de kinderen die ná 1 januari 2021 zijn gestart is de ouderbijdrage € 30.- per kind.
Weet u uw keuze niet meer, wilt u meer informatie, of wilt u de vrijwillige bijdrage middels
een betaalverzoek van Rabobank bankieren betalen, neemt u dan contact op met de
penningmeester van de ouderraad via onderstaande gegevens.
Wij willen u vragen (wanneer u dat nog niet heeft gedaan) het juiste bedrag binnen 3
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

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 ondergetekende, de penningmeester, betaling in termijnen
mogelijk. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u contact met mij
opnemen via e-mail kusters1976@gmail.com of via telefoonnummer 06 – 23 55 30 96

Vriendelijke groeten namens de OR,
Ingrid Kusters
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Vervanging langdurig afwezige collega’s
Afgelopen week is juf Lous op bezoek geweest bij juf Lisette, onze interne begeleider. Juf
Lisette is gestart met haar revalidatietraject en dit traject zal de nodige tijd in beslag nemen.
Zij is voorlopig niet in de gelegenheid om de school te bezoeken en zeker niet om te komen
werken. Juf Lisette wil hierbij iedereen de hartelijke groeten doen en bedanken voor de
mooie, lieve kaarten en attenties die zij ontvangt en heeft ontvangen.
Juf Marloes zal vervangende werkzaamheden m.b.t. interne begeleiding op zich nemen,
sowieso tot aan de zomervakantie. Het mailadres van juf Marloes is: marloes@basisschoolwillemdezwijger.nl. Juf Marloes is een ervaren intern begeleider die ook werkzaam is op de
Springplank in Fijnaart. Zij zal op de maandagen en vrijdagen op onze school werkzaam zijn.
Juf Thalisia (gr 4-5) en juf Ellie (gr 1-2) maken gelukkig kleine stappen in hun herstel. De
komende weken wordt samen met hen bekeken hoe en wanneer er sprake kan zijn van reintegratie en welke werkzaamheden zij wellicht thuis kunnen oppakken.
Voor de periode tot aan de zomervakantie is het gelukt om vaste vervanging te regelen
voor groep 4-5. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal juf Nicole groep 4-5
waarnemen en op woensdag juf Marijke. Juf Nikki zal, zoveel als mogelijk, ook aan groep 4-5
verbonden blijven in de komende periode.
Voor de periode tot aan de zomervakantie is het ook gelukt om vaste vervanging te regelen
voor de maandag en dinsdag in groep 1-2. Juf Henny zal deze beide dagen waarnemen.
Tevens kan juf Henny drie woensdagen komen werken. Voor de overige woensdagen wordt
er nog gekeken welke mogelijkheden er zijn.

Vervangingsproblematiek
We streven ernaar zoveel als
mogelijk vaste, bekende gezichten
voor alle groepen te kunnen
hebben; dit is wellicht niet altijd
haalbaar. We hopen te kunnen
rekenen op uw begrip in deze tijd
waarin er bijna geen vervangers
beschikbaar zijn. Het kan helaas
ook voorkomen dat er helemaal
geen vervanging beschikbaar is,
waardoor we genoodzaakt zijn te
vragen of de kinderen thuis kunnen
blijven. We doen er echter alles
aan om dit te voorkomen.
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Wist u dat…
- maar liefst 79 van de 91 gezinnen de tevredenheidspeiling hebben ingevuld?
- de school heel veel waardevolle feedback heeft ontvangen?
- deze feedback voornamelijk betrekking heeft op de school specifieke vragen?
- deze feedback onder andere verwerkt zal worden in ons jaarplan?
- de resultaten zullen worden teruggekoppeld in de Willem Spreekt?
- we wel al kunnen verklappen dat de ouders de school gemiddeld het cijfer 8 geven?
- de kinderen van de groepen 6 t/m 8 de school gemiddeld het cijfer 9 geven?
- de collega’s het cijfer 8,3 geven aan de school?
- dat deze cijfers zelfs weer wat hoger zijn dan twee jaar geleden toen deze lijsten ook zijn
afgenomen?
- wij nu nog beter in kaart hebben gekregen waaraan we verder kunnen werken?
- wij alle gezinnen willen bedanken die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te
vullen?

Welkom
Eind mei start Novi officieel in groep 1-2. Wij wensen Novi heel veel speel- en werkplezier toe
op de Willem!

Volgende Willem Spreekt: eind mei
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