Agenda
Woensdag 31 maart
Servies mee naar school voor het Paasontbijt
Donderdag 1 april
Paasontbijt met verrassingspakket
Vrijdag 2 april en maandag 5 april
Goede Vrijdag - alle kinderen vrij
Tweede Paasdag - alle kinderen

Dat de lente is begonnen is te merken in school! Tijdens het buitenspelen komt het
zonnetje steeds vaker tevoorschijn. Vorige week hadden de kleuters speciale logeetjes,
twee konijnen en cavia’s kwamen logeren in in 1a en groep 2. Ze zijn met veel liefde
verzorgd en geknuffeld tijdens deze logeerpartij. Nu zijn ze weer terug op de
kinderboerderij.

Pasen
Donderdag 1 april is het weer zover! De paashaas zal zijn eitjes komen verstoppen op school.
Dit jaar zal het allemaal een beetje anders gaan, omdat we geen eten mogen delen, maar we
gaan gezellig samen ontbijten. Denken jullie eraan een lekker verrassingsontbijtje mee te
geven aan de kinderen voor deze ochtend?
Denk aan lekkere broodjes, iets speciaals om te drinken, een stukje fruit, gekookt eitje, etc.
Dit alles moet wel zo verpakt dat het en naar school kan en een verrassing blijft.
Borden, bestek en bekers hebben we graag al wat eerder op school, zodat de tafels al gedekt
kunnen worden. Geven jullie dit alvast op woensdag 31 maart mee?

Aan alle ouders en kinderen van de Willemsparkschool,
Bij deze neem ik van jullie allemaal met een gevoel van weemoed afscheid.
Na jaren werken op de Willemsparkschool is het moment aangebroken dat ik met pensioen
ga. Met liefde en veel plezier was ik jarenlang de juf van jullie kinderen. Elk jaar weer een
nieuwe groep kinderen, die ik dat jaar ‘mijn’ kinderen mocht noemen. Hetgeen vaak
verwarring gaf bij mijn eigen kinderen.
Het was steeds weer een uitdaging om een groepsverband te creëren, waarbinnen de
kinderen zich veilig voelden en zich optimaal konden ontwikkelen. Naast de vakken als
rekenen en lezen was er ook veel ruimte om te zingen, muziek te maken met boomwhackers,
te schrijfdansen, creatieve werkvormen te gebruiken en Engelse les te geven.
Elke ochtend al die kinderen met een lach op hun mond geeft zoveel kracht en energie om
de dag tegemoet te treden. Een traan was er ook weleens, maar samen konden we er weer

een lach van maken. Die liefde die ik van jullie kinderen mocht ontvangen zal ik in mijn
hart blijven meedragen.
Helaas kan ik door de Covid 19 niet fysiek van jullie ouders afscheid nemen, maar dat doe ik
in gedachten. Ik wens jullie allemaal het beste in het leven en natuurlijk zullen we elkaar
zien bij allerlei feesten, waaronder iedere keer een afscheid van groep 8.
Ik stuur jullie allemaal een liefdevolle groet Juf Conny

Rapporten en tien-minutengesprekken
Deze week zijn de leerkrachten begonnen met de tien-minutengesprekken en zijn de
gevulde rapportmappen gisteren mee naar huis gegaan. Rapporten met mooie prestaties en
een persoonlijk bericht voor iedere leerling. In deze bijzondere periode een
bijzonder rapport voor velen! Zoals eerder aangegeven, houden we rekening met de periode
van thuisonderwijs en is het rapport bedoeld om eventuele aandachtspunten aan te geven.
Voor onze nieuwe locatieleider Lara was het lezen van de rapporten een leuke manier om de
leerlingen van de Willemspark beter te leren kennen.

Afscheid Conny
Na een prachtige carrière komt het afscheidsmoment van Juf Conny dichterbij. Op
woensdag 31 maart gaat de Willemsparkschool afscheid nemen van juf Conny die met

pensioen zal gaan. We zullen op feestelijke wijze afscheid van haar nemen binnen de
huidige beperkingen om het begin van haar welverdiende pensioen in te luiden op school.
Velen van jullie zullen fijne herinneringen hebben aan haar.
Omdat we helaas geen ouders kunnen uitnodigen willen wij jullie vragen om deze
herinneringen te delen via onze brievenbus. Wij willen jullie als ouders vragen om deze op
papier te zetten zodat we Conny toch kunnen verrassen met berichtjes van de vele ouders
die zij een warm hart toedraagt. Jullie kunnen de kaarten met envelop in de zwarte
brievenbus posten, graag duidelijk vermelden dat de kaart voor Juf Conny is. We hopen dat
we haar een mooie stapel herinneringen kunnen aanbieden, helpen jullie allemaal mee?

Toiletgebruik
Helaas vergeten sommige kinderen hoe ze op school netjes gebruik moeten maken van het
toilet. We stellen het zeer op prijs als u thuis hier ook aandacht aan kunt besteden! Samen
proberen we de school schoon te houden. Wij geven ook aan de kinderen hun handen
moeten wassen na het toiletgebruik.
Skeelers, Rolschaatsen, steps en skateboards
We vinden het heerlijk om te zien dat de kinderen zo genieten van het buiten spelen. Echter
hebben we ook gezien dat er steeds meer kinderen naar school komen op wieltjes. Met
ingang vanaf volgende week gaan we er weer op toezien dat skeelers/ rolschaatsen buiten

uitgedaan worden. Steps en skateboards mogen niet geparkeerd worden in de entree. Graag
hier rekening mee houden bij het brengen van de kinderen in de ochtend. Samen zorgen we
op deze manier dat de kans op ongelukken in de school zo klein mogelijk is. Hartelijk dank!

Vakantie en Studiedagen 2021-2022
Vakanties
Prinsjesdag

Dinsdag 21 september 2021

De Willemsparkschool is ook gesloten op maandag 20 september 2021 (studiedag)

Herfstvakantie

Maandag 18 oktober - vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

Maandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022

De Willemsparkschool is ook gesloten op donderdag 23 en vrijdag 24 december 2021
(roostervrije studiedagen)

Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari - vrijdag 4 maart 2022
De Willemsparkschool is ook gesloten op vrijdag 25 februari 2022 (studiedag)

Goede vrijdag
Pasen

Vrijdag 15 april 2022
Maandag 18 april 2022

Meivakantie incl. Koningsdag

Maandag 25 april – vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

Donderdag 26 mei – vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

Maandag 6 juni 2022

De Willemsparkschool is ook gesloten op dinsdag 7 juni 2022 (studiedag)

Zomervakantie

Maandag 11 juli – vrijdag 19 augustus 2022

School uit om 12.30 uur
Sinterklaas
Zomervakantie

Vrijdag 3 december 2021
Vrijdag 8 juli 2022

Studiedagen
Maandag 20 september 2021

Groep 1 t/m 8 vrij

Woensdag 10 november 2021

Groep 1 t/m 4 vrij

Woensdag 24 november 2021

Groep 1 t/m 4 vrij

Donderdag 23 december en vrijdag 24 december 2021
Donderdag 27 januari 2022

Groep 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 25 februari 2022

Groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag 7 juni 2022

Groep 1 t/m 8 vrij

Groep 1 t/m 8 vrij

