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Voor in de agenda

6 november 2018
Studiemiddag voor de
leerkrachten, alle leerlingen
zijn vrij vanaf 12.00 uur.
7 november 2018
14.00 - 14.15 uur
Kijkmoment in groep 3 t/m 8
13 november 2018
inloopspreekuur GGD
13.30 uur - 14.30 uur
(zie info verderop in deze
nieuwsbrief)
5 december 2018
Sinterklaasviering
(meer info volgt)
De kinderen van groep 1 t/m
4 zijn deze dag vrij vanaf
12.00 uur.
20 december 2018
Kerstviering
(meer info volgt)
De kinderen van groep 1 t/m
4 zijn deze dag vrij vanaf
12.00 uur.
24 dec. tot 5 januari 2019
Kerstvakantie

JArig in oktober

1 Ramon
4 Aldin en Merijn
5 Rosalie
6 Sergio
11 Junior
15 Tess en Jasmine
22 Nina
24 Sophia
25 Niels en Stefan
27 Jarno
29 Thomas
31 Manon

Alsnog van harte
gefeliciteerd allemaal

JArig in november

2 Boaz en Kevin
11 Fay Lynn
18 Iris
25 Maud
27 Eef
28 Romy
29 Gabriël en Finn

Van harte gefeliciteerd
allemaal en een fijne dag
toegewenst!

Nieuw op school

Sophie, Ian, Owen, Minke
en Jurre
welkom in groep 1.
Wij wensen jullie allemaal
veel plezier bij ons op
school!

Inloopspreekuur GGD
Beste ouders, verzorgers, leerkrachten en andere belangstellenden,
Ik vind het heel fijn dat ik met ingang van dit schooljaar een inloopspreekuur mag houden bij jullie
op school. Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben Andrea Koppejan en werk ondertussen al weer
bijna 11 jaar als jeugdverpleegkundige in Zierikzee. Voor sommigen zal ik dus al een bekend
gezicht zijn, voor anderen nog niet. De laatste 5 jaar ben ik ook verbonden geweest aan jullie
school. Ik zal dit schooljaar ongeveer 5 keer aanwezig zijn voor een inloopspreekuur. Jullie kunnen
bij mij terecht voor allerlei vragen, ik zal dan proberen daar goed
antwoord op te geven. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vragen
over luizen, voeding, opvoeding, zindelijkheid, omgang met
sociale media, maar je kunt natuurlijk ook gewoon even
binnenlopen als je nieuwsgierig bent naar de lengte of gewicht
van uw zoon/dochter. Geen vraag is gek en als we er samen niet
uitkomen zoeken we gewoon verder naar een antwoord. Ik hoop
jullie binnenkort te ontmoeten. De data dat ik aanwezig ben
komen in de nieuwsbrief te staan.

Logopediste
Beste ouders,
Mijn naam is Sandra Smits. Ik ben al jaren in Zierikzee werkzaam als logopedist bij
logopediepraktijk en Stottercentrum Zeeland . Vanaf donderdag 6 september ben ik iedere
donderdagmiddag op de Willibrordus werkzaam zijn. Hier zal ik als allround logopedist alle
problemen behandelen op het gebied van stem, spraak, taal, afwijkende mondgewoonten (zoals
slissen en duimen) en stotteren. Logopedie wordt door alle
zorgverzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering, indien u
een verwijzing heeft van uw huisarts. Wij hebben contracten met alle
zorgverzekeraars.
Aanmelden kan via:
- www.logopedieinzeeland.nl
- Tel. 06 53856164
(graag even vermelden dat het om vestiging Willibrordus gaat)

De vreedzame school
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op maandag 22 oktober hebben we de algemene ouderavond met als
thema ‘De Vreedzame School’ gehouden.
Graag wil ik u via deze weg bedanken voor uw aanwezigheid en inbreng
tijdens deze avond. Het was voor ons leuk om te zien dat de ouders erg
betrokken waren tijdens de presentatie en de voorbeeldles.
Ook waarderen wij het zeer dat er aangegeven werd dat ouders ook graag
betrokken worden bij het onderhouden van en werken aan het pedagogisch klimaat bij ons op
school. De MR gaat kijken hoe er vorm gegeven kan worden aan deze wens.
Mocht u nog vragen hebben over de vreedzame school dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Niels Mulder
Directeur

