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Een fantastisch 2019 gewenst.
We zitten alweer in de derde week van 2019. Toch wil ik u allen namens alle medewerkers van de
Wilsdonck alle goeds wensen voor 2019.
Voor de Wilsdonck gaat het natuurlijk een spannend jaar worden. De Gemeente heeft goedkeuring
gegeven voor de bouw van een nieuwe school aan de Parklaan op de locatie van huidige sporthal
Parkzicht. De planning is dat de grond snel na de zomervakantie bouwrijp zal worden opgeleverd.
Dit betekent dat wij al begonnen zijn met het opnieuw ontwerpen van een nieuwe school met
voorschoolse voorzieningen. Ik zal u in iedere nieuwsbrief op de hoogte houden van de stand van
zaken met betrekking tot de nieuwbouw.

Studiedagen in komende tijd
Maandag 21 januari zijn de groepen 1/2 en groep 2 van groep 2/3 vrij.
Vrijdag 22 februari zijn alle kinderen vrij.
Dinsdag 11 juni zijn alle kinderen vrij.

Verandering samenstelling Oudervereniging
In de afgelopen periode zijn een aantal OV-leden gestopt om diverse redenen; dat zijn Simone van
Duren (voorzitter), Ingrid van Wanrooij (secretaris), Joost Geerlings (penningmeester) en Evi van
Straten. Voor jullie jarenlange inzet wil wij jullie hartelijk bedanken, dankzij jullie handjes en vooral
‘tijd’ hebben we tal van leuke, bijzondere activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen van de
Wilsdonck.
Vanaf januari 2019 ziet de samenstelling van de oudervereniging er als volgt uit: Nancy Blaas
(voorzitter), Linda van Seters (secretaris), Nathalie Torenvliet (penningmeester), Simone van der
Louw, Nicole Francis, Corné Broos, Lisette Stam en Renata de Graauw.
In de komende periode gaat de nieuwe OV natuurlijk van zich laten horen. Vanaf hier wil ik jullie
heel succes toewensen bij de invulling van de OV taken.

Kerstmarkt was een succes 😉
Donderdag 20 december hebben we met zijn allen genoten van een super gezellige Kerstmarkt. Het was heel
mooi om te zien hoe gezellig het was in de verschillende lokalen. Kinderen en ouders die samen aan het
knutselen waren, kinderen die aan het knutselen waren, ouders die ondertussen gezellig aan het keuvelen
waren met elkaar. En natuurlijk het mooie bedrag van ruim € 300,- dat we hebben opgehaald met het
verkopen van de knutsels. Daarnaast heeft een ouder nog eens € 1.000,- gedoneerd voor het goede doel van
de kerstmarkt KIKA.
Vanaf hier wil ik de werkgroep Kerst, alle kinderen en ouders, verzorgers bedanken voor jullie inzet tijdens de
kerstviering en donatie voor KIKA.
Daarnaast was het plein ’s avonds weer prachtig verlicht. Dit is mogelijk gemaakt door RBS Showequipment,
hartelijk dank daarvoor.

Woensdag 23 januari: Voorleesontbijt
Op woensdag 23 januari vindt het jaarlijkse voorleesontbijt plaats in de groepen 1 t/m 3. Dit ontbijt staat
onder andere in het teken van Techniek. Hierbij werken de Overheid, Ondernemers en Onderwijs van
Geertruidenberg nauw samen om zodoende aandacht te vragen voor het vak Techniek en kinderen
enthousiast te maken voor Techniek. Vanuit de Ondernemers komt iemand van Marquart Architecten bij ons
voorlezen en vanuit de Overheid komt Wethouder John van Vugt bij één van onze groepen voorlezen.

Betaling “Ouderbijdrage”
Hebt u de ouderbijdrage voor uw kind(eren) nog niet betaald? Geen probleem, de penningmeester
heeft best geduld, maar waardeert ‘t enorm als u de € 15,-- per kind overmaakt naar
rekeningnummer NL35RABO0143040669 ten name van OuderVereniging De Wilsdonck onder
vermelding van naam kind(eren) en groep(en). Let op: als uw kind na 1 januari 2019 start op de
Wilsdonck is het bedrag € 7,50 voor het de rest van het schooljaar.
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