Sint Willibrordus

nieuwsbrief
nummer 1 - 30 augustus 2017
Hoge Molenstraat 39, 4301 KB Zierikzee, 0111 450165,
willibrordus@prisma-scholen.nl

Agenda

dinsdag 12-9-2017
openingsviering in de
kerk, 9.00 uur
woensdag 20-9-2017
groep 1,2 en 3 vrij
werkochtend juffen
woensdag 27-9-2017
Prismadag, alle
kinderen zijn
deze dag vrij
16-22 oktober 2017
herfstvakantie

Jarigen
September
1.
5.
7.
19.
20.
22.
24.
25.
27.

Luciano
Jerre
Steijn
Alana
Pim
Sarah
Pax
Ruben
Damia

5
11
6
8
11
9
6
11
11

Nieuwe Nieuwsbrief
Voor u ligt de nieuwe Sint Willibrordus nieuwsbrief.
Zoals u van ons gewend bent zal de brief weer
allerlei informatie bevatten die voor u,
ouders/verzorgers, noodzakelijk is om te weten.
Vanaf dit schooljaar zal de nieuwsbrief, in
tegenstelling tot voorgaande schooljaren, maar 1x
per maand verschijnen.
Aan het einde van de maand krijgt u de nieuwsbrief
per mail toegezonden, daarnaast publiceren we de
nieuwsbrief op onze website:
www.willibrorduszierikzee.nl
Naast de maandelijkse nieuwsbrief wordt u, zoals
gebruikelijk, ook via de mail door de groepsleerkracht
of directie op de hoogte gehouden van belangrijke
zaken.

Mobiele telefoons
Graag willen we u de regels m.b.t. het gebruik van
mobiele telefoons onder de aandacht brengen.
Het gebruik van een mobiele telefoon door leerlingen
is bij ons op school alleen toegestaan als deze het
doel van de les dient. De leerkracht heeft hier dan,
vanzelfsprekend, toestemming voor gegeven.
Dit houdt in dat vanaf 8.15 uur tot 15.30 uur er geen
mobiele telefoons gebruikt mogen worden in de
school en op het schoolplein.
Als uw kind om privé redenen de telefoon onder
schooltijd toch wil gebruiken dan gaat dit altijd in
overleg met ouders en leerkracht.
Bij het overtreden van deze regel wordt de telefoon
van uw zoon/dochter ingenomen en kan deze aan het
einde van de dag bij de directie opgehaald worden.

Nieuwe
leerlingen

Ammar, Jesse en Yona
welkom in groep 1
Rowan
welkom in groep 2
Hendry
welkom in groep 4
Debora
welkom in groep 5

Wij wensen jullie
allemaal een fijne tijd op
onze school!

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Binnenkort zal u van de leerkracht van uw kind(eren)
een uitnodiging krijgen voor een
kennismakingsgesprek.
Omdat wij het als school heel belangrijk vinden om
met u en uw kind in gesprek te gaan, is het de
bedoeling dat de kinderen van groep 2 t/m 8 bij dit
gesprek aanwezig zijn.
Voor ons is het uitgangspunt dat we in dit gezamenlijk
overleg zoveel mogelijk informatie verzamelen om met
uw kind aan het werk te gaan dit schooljaar.

Oproep!
Wij zoeken nog minstens twee ouders die eens in de
paar weken op dinsdagmiddag van 13.00 - 15.15 uur
voor de schoolbibliotheek de boeken willen innemen,
uitlenen en opruimen. Aanmeldingen hiervoor kunnen
gestuurd worden naar:
melissasteenblok@prisma-scholen.nl

