Agenda
Maandag 21 t/m woensdag 30 januari
Toetsweken

Donderdag 31 januari
Studiedag - Alle kinderen vrij

Welkom nieuwe kinderen
Na de kerstvakantie hebben we op onze school een aantal nieuwe kinderen van harte
welkom mogen heten. In groep 7 is Emma (verhuisd vanuit Moskou) erbij gekomen en bij
de kleuters zijn dat Ximo en Huug. Leuk dat jullie op onze school nu komen leren, vrienden

maken en spelen. We wensen jullie een mooie schooltijd toe! Jullie ouders natuurlijk ook
welkom op de Willemsparkschool.

Het goede doel van onze kerst
Met ongelofelijk veel trots, blijdschap en dankbaarheid willen we graag de eindstand van de
actie voor Burkina Faso delen:
Het totale geldbedrag is maar liefst € 1226,25!!
(na de kerstvakantie is er nog een klein bedrag bij gekomen)

Dit betekent dat Fatoumata en Kevin hun school kunnen afmaken!
Voorts hebben de ouders van een van de WP-kinderen het schoolgeld van Evelyne voor de
komende 3 jaar betaald en heeft een ander gezin zich gecommitteerd het schoolgeld van een

nieuw kindje voor de komende 6 jaar te betalen!
Het wordt nog beter, want na aftrek van de kosten van Fatoumata en Kevin, bleef er nog
aardig wat geld over en kunnen we nog 4 kinderen 6 jaar naar school laten gaan.
In totaal kunnen er dus 8 kinderen naar school!!
De stichting zal onze school op de hoogte houden van de vorderingen van de kinderen. Al
herinnering hebben we als school uit Burkina Faso een mooi cadeau gekregen:

Kort goed nieuws
Na de voorjaarsvakantie starten de groep 2-kinderen in het derde kleuterlokaal als één
groep. We hebben dus een nieuwe leerkracht gevonden! Daar zijn we blij mee en natuurlijk
benieuwd naar. Binnenkort hierover meer informatie.

Kort leerplicht-nieuws
De leerplichtambtenaar heeft aangekondigd dat zij op donderdag 21 februari in het kader
van 'luxe verzuim' een controle houdt op onze school. Mochten kinderen die dag niet op
school zijn dan gaat zij dit uitzoeken. Is uw kind bijvoorbeeld ziek dan kan ze u thuis een
bezoek komen brengen.
Kort schaaknieuws
Aanstaande maandag starten de naschoolse schaaklessen in het multifunctielokaal. Door te
oefenen, te puzzelen en plezier te hebben kunnen de kinderen van de WP op 6 maart
meedoen met het schoolschaaktoernooi!
Administratie
In oktober mocht Jolanda, administratief medewerker, haar diploma ontvangen voor Tolk
Nederlandse Gebarentaal. Inmiddels is ze als ZZP'er aan de slag naast haar werk op de
Willemsparkschool. Het blijkt een pracht beroep te zijn. Vanaf de kerstvakantie is ze in
plaats van vier dagen nu drie dagen werkzaam op onze school. Het wisselt per week welke
drie dagen zij aanwezig is. Omdat er uren vrij zijn gekomen, zijn wij op zoek naar een
administratief medewerker die deze uren gaat opvullen.

Tips
Jongensdag op het Koninklijk Conservatorium
Zondag 10 februari 11.00-16.00u
Doe mee, daag jezelf uit en ervaar hoe het is om op het toneel te staan!
Welke jongen danst er niet? Je ziet niet anders in films, op televisie en internet. De
Jongensdag is er zowel voor jongens die graag dansen en houden van bewegen als voor
jongens die nog niets van dans weten en die nieuwsgierig zijn en willen ervaren hoe het is.
Voor jongens van 7 t/m 14 jaar. Danservaring is niet vereist, iedereen is welkom! Wat
voorop staat is plezier in bewegen en ervaren hoe het is om op het podium te staan. Tijdens
deze dag vol actie krijgen de jongens les in verschillende dansstijlen, de leerlingen van de
Dansvakopleiding geven een voorstelling in onze theaterzaal en tijdens de Q&A kunnen er
vragen gesteld worden aan de leerlingen. Ook wordt er een korte choreografie geleerd die de
jongens aan het einde van de dag aan elkaar en hun familie presenteren.
Aanmelden is noodzakelijk. Geef je naam, geboortedatum en in welke klas je zit op
via: aanmeldingJongensdagKC@koncon.nl. Dit kan uiterlijk tot en met zondag 3 februari
tenzij voortijdig het deelnemersaantal is bereikt. De aanmelding wordt bevestigd. Kosten
voor deelname zijn € 25,00.
Zie ook http://www.koncon.nl/agenda/jongensdag

