
  

 

 

 

 

 

 

FEEST VOOR MEESTER KEES 
 

Afgelopen dinsdag was het dan zover! Na 45 jaar in het onderwijs in St. Willebrord gewerkt te 

hebben was het tijd voor een afscheidsfeest. Om 9 uur kwam meester Kees met zijn vrouw op 

school en werden ze door juf Ans en juf Marijke meegenomen naar de grote gymzaal. Daar werd 

een show opgevoerd met allerlei proefjes voor de onderbouw. Meester Kees mocht ook even 

meedoen en stak (heel kort) zijn hand in brand. Om 10 uur (inmiddels waren ook de kinderen en 

kleinkinderen van meester Kees gearriveerd) werd de show ook nog een keer voor de 

bovenbouw uitgevoerd. Tussen de middag was er voor alle leerkrachten een lekkere lunch 

geserveerd en daarna begon het hoogtepunt van de dag. 

In de middenruimte van de onderbouw leek het wel een camping. Met stoelen, een caravan en 

verwijzingen naar meester Kees zijn favoriete kampeerplaats. 

    
 

Alle groepen kwamen die middag langs om een quiz of ander spelletje met meester Kees en zijn 

familie te spelen. Want dat zijn dingen die meester Kees graag doet. 

Als meester Kees de spelletjes won kon hij puzzelstukjes verzamelen en aan het eind van de 

middag werd namens de kinderen een cadeau aangeboden, nadat de puzzel was gelegd. 

Toen alle kinderen naar huis waren kwamen alle leerkrachten bij elkaar in de middenruimte. Daar 

werd eerst een lied gezongen en kreeg meester Kees ook van hen een mooi cadeau. Daarna 

werd er lekker gegeten en juf Ans en juf Marijke lieten nog even zien en horen wat zij en de school 

gaan missen als meester Kees er volgend jaar niet meer bij is op school. 

Na afloop zei meester Kees nog dat hij al die jaren met heel veel plezier op St. Willebrord heeft 

gewerkt en dat dit afscheid eigenlijk precies zo was als hij het liefste had. Natuurlijk gaat hij de 

kinderen en de collega’s ook missen, want na zo’n lange tijd wordt het wel wennen om niet meer 

naar school te fietsen. 

Hij zal vast nog wel een keertje op de koffie komen.  

 

Hij wil iedereen die geholpen heeft om er zo’n mooi feest van te maken dan ook hartelijk 

bedanken. Met name de moeders die de caravan zo mooi hebben geschilderd en de collega’s 

die het feest zo fijn hebben georganiseerd. Tot aan de grote vakantie blijft meester Kees nog wel 

op maandag en dinsdag werken, dus wie weet kom je hem dan nog tegen. 

 

 

Jaargang 1 Nummer 18 

Belangrijke data: 

18 juni                Hulpouders bedanken 

21 juni            Het rapport gaat mee! 

24-27 juni          Rapportgesprekken 

25 juni                Kennismaking met groep en    

                           leerkracht 

1-2-3 juli            Musical groep 8A,8B,8C 

3 juli            Afscheidsavond groep 8 

4 juli           “Uitbezemen”groep 8 om 11.45u. 

5 juli                   Laatste schooldag om 12.30u. uit 

 



 

 

VORMSEL 2019 
Op zaterdag 8 juni hebben we samen met de vormelingen en hun ouders het vormsel gevierd in 

onze kerk. De kinderen zagen er allemaal mooi en feestelijk uit. Samen met de vormelingen uit 

Zegge was de viering feestelijk en sfeervol. De vormselwerkgroep heeft de voorbereidingen erg 

goed gedaan. Bedankt daarvoor! 

 

BEDANKT OUDERS EN GROOTOUDERS EN IEDEREEN DIE ONS HELPT 
Ieder jaar wordt weer opnieuw een beroep op u gedaan om te helpen met activiteiten, met 

rijden naar voorstellingen, musea en andere culturele en sportieve uitstapjes. U doet dit graag 

voor alle kinderen van onze school. Daar danken wij u hartelijk voor en hopelijk kunnen we u 

volgend schooljaar weer vragen om dit te doen.  

 

 
 

HEILINDEFAIR 12 JUNI 2019 

  
We kijken allemaal met ontzettend veel plezier terug op een geweldige Heilindefair. De 

oudervereniging heeft veel tijd en energie gestoken in de organisatie van alle activiteiten en dat 

waarderen we enorm. Het team heeft geholpen bij de spelletjes: meester Job heeft geassisteerd 

bij het touwtrekken en zelf ook af en toe meegedaan, meester Rob kon niet genoeg krijgen van 

het Rad van Fortuin, juffrouw Kitty hielp bij het spijkerbroekhangen, juffrouw Denise hielp bij het 

handboogschieten. Evelien maakte de haren mooi, Bernice verzorgde de loterij, Chantal 

verkocht kaartjes bij de ingang. Zo had iedereen een taak en het belangrijkste waren de kinderen 

die met veel enthousiasme spelletjes kwamen spelen en prijsjes kwamen pakken. Allemaal 

ontzettend bedankt voor deze geslaagde middag. Zo mooi kan Heilinde zijn, zelfs op een 

kletsnatte dag! 

 

HEILINDEWEETJES 
• Meester Kees heeft op zijn feestdag nog heel veel geleerd over St. Willebrord. Er waren nog 

wat weetjes die hij nog niet wist en nu wel! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4wdfSzuPiAhVMb1AKHWEwD8oQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.nl/52756718-Bedankt-bedankt-bedankt.html&psig=AOvVaw0CUJlmtHeyy3gFItE3UorT&ust=1560417562292141


• Op maandag 17 juni staat de gespreksplanner open voor de ouders die meerdere 

kinderen hebben. Op 18 juni staat de planner open voor iedereen. We willen iedereen 

vragen zo snel als mogelijk een afspraak in te plannen! Op 21 juni krijgen de kinderen de 

rapporten mee. 
• Jesse uit groep 5B heeft donderdag 6 juni de Alpe d’Huez beklommen. De tocht was 14,7 

km lang. De temperatuur was 16 graden en droog, maar wel bewolkt. Er deden vijfduizend 

mensen met aan de Alpe d’Huzes. Het doel is geld ophalen voor kankeronderzoek. Samen 

met zijn moeder, heeft Jesse de berg beklommen. Hij heeft er 5 uur overgedaan. Jesse 

vond het erg vermoeiend, maar is heel trots op zichzelf dat hij het volgehouden heeft. De 

dagen erna heeft hij flink last gehad van spierpijn. “Het uitzicht vanuit de berg was erg 

mooi”, zegt Jesse. En tijdens het lopen, was Jesse in de wolken, vanaf de helft tot aan de 

top. Jesse werd ontzettend veel aangemoedigd, want van de Alpe d’Huzes was Jesse de 

jongste deelnemer. Jesse vertelt dat hij heel vaak is gestopt en dat zijn rechtervoet soms 

zeer deed. Het was erg druk bij de start en de mensen stonden dicht op elkaar. Om half 5 

in de ochtend starten de snelle lopers en fietsers en Jesse is gestart om 10 over half 5 en 

toen was het minder dan 10 graden. De berg werd vanaf 4 uur afgesloten. Op de berg 

Alpe d’Huez wordt ook de Tour de France gereden. Jesse heeft samen met zijn moeder 

meer dan €10.000,- opgehaald en daar wordt hij erg blij van! Op de site van Alpe d'Huzes 

een filmpje te vinden, waarin Jesse over de finish rent. 


