Agenda
Maandag 10 december
Groep 1/2a gaat naar Meermanno voor een letterfeestje
Playing for succes start vandaag

Dinsdag 11 december
De opa van Ties en Hidde komt voorlezen over het goede kerstdoel
Tussen 13.00u tot 18.15u vinden de adviesgesprekken plaats
met de leerlingen van groep 8 en hun ouders

Woensdag 19 december
Om 18.00u start het kerstdiner
Inloop vanaf 17.45u via de kleuteringang

Vrijdag 21 december
Om 9.00u start de kerstviering voor alle kinderen
Om 12.30u begint de kerstvakantie

Trots op ons team
In de afgelopen weken hebben wij, net als heel veel scholen, te maken gehad met zieke
leerkrachten. Vorige week hadden we zelfs drie zieke collega's.
Ik ben heel trots op ons team hoe wij dit met elkaar hebben opgepakt en geen klassen naar
huis hebben hoeven sturen. Bijna alle lessen zijn gewoon doorgegaan! Complimenten!
Momenteel zijn juf Conny en Sylvia ziek. Beterschap allebei.
Hartelijke groet, Elly van Bentem

Voor jullie
Een bedankje voor de ouders die zo fijn hebben geholpen met de voorbereidingen voor het
Sintfeest. Dank jullie wel!

Hohohoooo
Wie o wie komt morgenochtend (vrijdagochtend om 8.30u) onder het genot van een
warme chocolademelk en kerstmuziek de Willemsparkschool omtoveren in kerstsferen?
We gaan lichtsnoeren ophangen, kerstbomen optuigen, kersttakken neerleggen en
allerlei andere versieringen plaatsen. Het is altijd leuk om te zien hoe de kinderen zich

verbazen over een school die er ineens zo anders uit ziet. Kom!

Op woensdag 19 december is het weer zo ver. We hebben dan samen met de kinderen een
gezellig kerstdiner. De lijsten voor inschrijvingen hangen vanaf morgen bij de klassen of
kunnen digitaal ingevuld worden (dit verschilt per klas - hierover informeert de juf of
meester jullie).
Een aantal praktische zaken op een rij…

Vooraf
Alle kinderen nemen uiterlijk woensdagochtend 19 december een wit bord, bestek en een
beker in een papieren of stoffen tas mee! Dit omdat we zo min mogelijk (plastic) afval
willen.

Binnenkomst
De kleuteringang aan de achterkant van het gebouw is de entree deze avond.
De deuren gaan voor iedereen open om 17.45 uur. De ouders kunnen dan hun kinderen naar
de klas brengen en het eten bij het buffet zetten. Bij binnenkomst worden jullie welkom
geheten door ons koor en orkest. Zij spelen en zingen in het speellokaal. Het is de bedoeling
dat jullie hier rustig langs lopen en dan direct naar de klas gaan.

Fietsen
Let op! In verband met de brandveiligheid, buren en de partytent verzoeken wij jullie
vriendelijk de fietsen van de kinderen evenals de fietsen van de ouders hier te plaatsen:
- tegen de hekken van de Cantaloupenburgspeeltuin (behalve voor de hekdeuren)
- in de rekken naast de hoofdingang (hoofdingang is bij het kantoortje van Jolanda)
- in de fietsrekken bij de kleuteringang achter.

Het diner
Het diner start om 18.00 uur. Het eindigt voor de groepen 1 t/m 4 om 19.00 uur en voor de
groepen 5 t/m 8 om 19.15 uur. Het is de bedoeling dat na afloop de ouders zelf de kinderen
uit de klassen ophalen.
Voor de ouders is er op de begane grond (in het kleuterlokaal , de Multifunctieruimte en in
de partytent buiten) een ouderborrel met Glühwein en soep. Willen jullie de glazen tijdens
de borrel laten navullen? Dit natuurlijk ook in het kader van het milieu.
De twee soepen zullen worden verzorgd door Niels, vader van James en Emily (5). Neem
daarom wat kleingeld mee naar de borrel, als je hiervan gebruik wilt maken! Een kommetje
soep kost € 3,50. De fooienpot zal worden gedoneerd aan ons goede doel.
Tijdens de ouderborrel zal er in de Multifunctieruimte een presentatie gegeven worden over
ons goede doel door Piet Bakker, de opa van Ties en Hidde .

Goede kerstdoel
Ons goed doel dit jaar is: Parrainage project in Burkina Faso
Burkina Faso is een van de armste landen en ligt in West Afrika. Het Parrainage project
bestaat al een jaar of tien. Het doel is om kinderen te sponsoren die niet naar school kunnen
omdat het geld daarvoor ontbreekt. Vaak zijn het weeskinderen die opgevangen worden
door familie of buren. Deze mensen hebben vaak zelf niet eens genoeg om hun eigen
kinderen naar school te sturen.

Er bestaat een leerplicht in Burkina en de overheid doet er ook alles aan om de kinderen
naar school te krijgen, maar de praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie. Het aandeel
meisjes dat naar school gaat is ongeveer 50%. Dat is dus geen slecht resultaat.Het onderwijs
is in principe gratis, maar de ouders moeten wel zelf voor schoolbenodigdheden, zoals
schooluniform, schriften, potloden en pennen zorgen. Het komt erop neer dat we voor

€40,00 een kind één jaar onderwijs kunnen laten volgen.
Inmiddels worden via de stichting zo’n 110 kinderen gesponsord. De bedoeling is om ieder
kind zes jaar te helpen zodat in ieder geval de lagere school afgemaakt kan worden.
De Willemsparkschool heeft in 2015 en in 2016 drie kinderen gesponsord. In 2017 en 2018
is de sponsoring overgenomen door één van de ouders van onze school. Dit jaar willen we
weer dat dit door de hele school gedragen wordt. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om
zelf een kind te sponsoren. De drie leerlingen waar het om gaat zijn:

Kevin Dabiré, jongen van 7 jaar, zit in groep 5 (nog €160 nodig tot einde lagere school)
Fatoumata Banworo, meisje van 9 jaar, zit in groep 7 (nog € 80 nodig tot einde lagere
school)
Severyne Tiendrebéogo, meisje van 8 jaar, zit in groep 6 (nog €120 nodig tot einde lagere
school)

Alle drie de kinderen doen het goed op school en zijn tot nu toe ieder jaar overgegaan.
Het zou geweldig zijn als er zoveel geld bij elkaar gebracht kan worden zodat deze drie
kinderen hun school kunnen afmaken.
Op dinsdag 11 december, zal Piet Bakker en de klassen gaan bezoeken om de kinderen te
betrekken bij dit mooie doel. Dit zal aan de hand van een presentatie gebeuren. Op datzelfde
moment is ook waarschijnlijk Viviane Gnoumou in Nederland aanwezig. Zij is de
vertegenwoordigster van de Stichting in Burkina Faso. Indien mogelijk, zal zij ook naar onze
school komen. Tijdens de ouderborrel van 19 december, zal er in de Multifunctieruimte een
presentatie gegeven worden voor de ouders.
De kinderen kunnen vanaf 12 december geld mee naar school nemen. De leerkrachten
zullen dit verzamelen.

We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst!
Kerstinschrijflijst
We willen de kerstinschrijflijst graag nog onder de aandacht brengen. De juffen en meesters
willen de kinderen mooie gedekte tafels geven zodat ze het gevoel krijgen dat ze in het WPkerstrestaurant terecht komen. Wie komen de tafeltjes dekken in de klassen? Bij de groepen
1/2a en 6 zijn de ouders al gevonden.
Daarnaast zou het leuk zijn als ook de ruimtes voor de ouderborrel sfeervol en praktisch
ingericht zijn. Wie kan er in de middag van 19 december komen helpen opbouwen en
versieren? En wie heeft er thuis één of twee partytenten die wat wind en regen kunnen
tegenhouden? We horen of lezen het graag.

Inschrijflijst

