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De gezelligste maand is weer begonnen. Op 27
november is de strooipiet langs geweest en de
kinderen mochten meteen hun schoen zetten. De
eerste week van december worden er pepernoten
gebakken, dus dat wordt smullen. De kinderen van
groep 6, 7 en 8 hebben het heel druk met het maken
van surprises. Op 4 december komt de Sint met zijn
Pieten onze school bezoeken en dan kunnen ze zien
hoe mooi wij de school hebben versierd.

Geplande
evenementen
4-12-2018
Sinterklaasfeest
10-12-2018
School versieren
20-12-2018
Kerstdiner
(17.00 uur- 18.30 uur)
7- 1- 2019
Weer naar school

Belangrijke
mededeling
Voortaan kunt u op de
website lezen welk
schoolfruit er per week
wordt gegeten. Op de
brieven op de deuren
kunt u deze informatie
ook lezen.

Nog meer belangrijk nieuws
Verkeersveiligheid
We streven ernaar om samen met u de verkeersveiligheid
rondom de school te verbeteren.
Het zou fijn zijn als leerlingen te voet en te fiets naar school
komen, zodat de schoolomgeving autoluw is. Voor
ouder(s)/verzorger(s) die wel met de auto komen, is het
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van belang dat ze veilig parkeren (in de parkeerhavens).
Tevens zouden we het volgende graag willen zien: in
overleg met de gemeente Stede Broec, de politie en de
scholen De Klim-Op en Willibrordus is afgesproken dat de
Strekel voor ouders(s)/verzorger(s) eenrichtingsverkeer is. U
wordt dan ook verzocht De Strekel binnen te rijden ter
hoogte van De Bouw nummer 19.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking,
Team Willibrordus en Team De Klim-Op

Kerst
Ook de kerst staat al bijna voor de deur, hierbij kunnen wij
uw hulp goed gebruiken, vele handen maken tenslotte
licht werk. Op 10 december wordt de school weer mooi
versierd, wilt u hierbij helpen dan kunt u intekenen op de
lijst die juf Mieke ophangt. Op 18 december gaan we
kerststukjes maken met de hele school. Hier is uw hulp ook
van harte welkom. Meer informatie hierover krijgt u nog in
een brief.
Donderdag 20 december is het zover, dan gaan we met
elkaar Kerst vieren met een heerlijk diner in alle klassen. Om
dit klaar te kunnen zetten zijn alle kinderen om 12.00 uur uit!
Om 17.00 wordt iedereen in zijn/haar mooiste kleren
verwacht op school waar we tot 18.30 uur gezellig met
elkaar gaan eten.
Op vrijdag 21 december begint de kerstvakantie om 12.00
voor iedereen.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, een
gezellige kerst en een goed begin van 2019.
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