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Welkom 
Bouke start de komende periode op de Willinkschool en Angelina is 
kortgeleden gestart. We wensen de kinderen en hun ouders een fijne 
tijd op onze school! 

 
Toestemming geven in Parro 
Nog niet alle ouders hebben in Parro aangegeven of zij toestemming 
geven voor het delen van beeldmateriaal via Parro en voor het 
vermelden van de verjaardag van hun kind in de nieuwsbrief. Als u 
niets heeft aangegeven, mogen wij geen informatie over uw kind 
delen (foto’s van een uitje, verjaardag in de nieuwsbrief). Wilt u 
checken of u voor alle kinderen de privacy-voorkeuren heeft ingevuld 
in Parro? 

Ga naar Parro – instellingen – privacy. Hier vult u in wat voor uw kind 
geldt.  

 
Sectorplan corona 
Alle sectoren hebben van de overheid de opdracht gekregen plannen 
te maken voor het geval corona weer meer op de voorgrond raakt.  
Ook de sector onderwijs heeft een plan gemaakt en dit is in juli door 
de ministerraad goedgekeurd. Het laatste wat de overheid of het 
onderwijs wil, is een nieuwe schoolsluiting. De vier scenario’s voor 
het onderwijs variëren van preventieve basismaatregelen tot 
onderwijs in halve groepen.  

Het algemene onderwijsplan is heel beknopt. Alle besturen en scholen werken zelf verder uit hoe dit 
plan binnen hun bestuur en school vorm krijgt. De uitwerking voor ons bestuur en onze school is 
gemaakt en de MZR heeft ermee ingestemd.  
 
Bij deze nieuwsbrief vindt u het plan als bijlage. Bovenaan ziet u het plan van de sector onderwijs. 
Daaronder (onder de paarse kopjes met TWijs) de uitwerking voor ons bestuur. Ten slotte ziet u de 
schoolspecifieke uitwerking voor de Willinkschool. Handig om vast eens te lezen, zodat u weet welke 
scenario’s er mogelijk zijn. Alhoewel we er niet aan moeten denken dat het weer nodig is om allerlei 
maatregelen in te voeren, is het prettig om er van tevoren rustig over nagedacht te hebben. Mocht 
het dan toch nodig zijn, dan ligt het plan klaar. 

 
Schoolplein – hulp a.s. vrijdag 
Op vrijdag 28 oktober a.s. gaan we om 8.30 uur aan de slag om het planten van de bomen rond de 
balanceertoestellen voor te bereiden. Een aantal ouders heeft zich al opgegeven, meer handen zijn 
van harte welkom.  
Vind je het leuk om erbij te zijn, meld het dan graag bij Lena, via 06-36278571. Ook zijn wij nog op 
zoek naar dennenappels, wie kan mee helpen met zoeken? Alvast bedankt, Het tuinteam. 

Kalender 

 

28-10: Groep 5 naar de Vishal 
 
31-10 Kinderparlement 
 
02-11: Inloopochtend 
 
07-11: Proeflunch Tommy 

Tomato 
 
08-11: Nieuwsbrief 6 
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Vanuit BSO de Willink 
Beste ouders, Vanuit de BSO de Willink hebben wij heugelijk nieuws! 
Per 14 oktober zijn wij niet alleen op de maandag, dinsdag en 
donderdag open maar ook op vrijdag! We zijn ontzettend trots dat 
de BSO stap voor stap groeit en we een extra dag kunnen 
aanbieden. Daarnaast zijn wij op de achtergrond druk bezig om een 
2e groep te gaan openen, welke we willen richten op de oudere 
kinderen. We houden u hierover op de hoogte. 

De afgelopen maand hebben we veel buiten gespeeld en genoten 
van het mooie weer. We zijn als BSO blij met het hele nieuwe plein 
en de kinderen genieten hier ontzettend van. Langzamerhand 
verandert het thema in het lokaal. Waar we de hele zomervakantie 
bezig zijn geweest met Piraten heeft de afgelopen tijd de herfst zijn 
intrede gedaan in het lokaal. De komende maand is het vanuit 
Brood & Spelen griezelmaand en daarom staat oktober bol van de 
griezelactiviteiten. Mocht u interesse hebben om te kijken in onze 
BSO? U bent altijd welkom om vrijblijvend binnen te stappen.  

Met vriendelijke groet,  
Het team van BSO de Willink 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieperdepiep 

01-11: Lotte (1) 

01-11: Roos (1) 

04-11:  juf Cathalijne 

08-11:  Julian (5) 

10-11: Kate (8) 

12-11: Phillip (2) 

17-11: Emma (4) 

17-11: Kamille (2) 

18-11:  juf Mirthe 

18-11:  Sabya (6)  

20-11:  Julie (4) 

25-11   Gijs (7) 

26-11: Bouke (1) 

29-11:  Madieke (8) 

30-11: Sem (8) 

30-11: Thomme (2) 
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