
Dag lieve kinderen, (groot) ouders, sympathisanten, ...  

Met de zomervakantie voor de deur is het hoog tijd voor de laatste nieuwsbrief van alweer een ongewoon schooljaar. 

 

Schooljaar 2020-2021, het jaar van de  

 

 

Festivita Italiana    

 

Geen ristorante italiano tradizionale, maar een afhaalversie die toch ook in de 
smaak viel met een mooie opbrengst van 3.740,33 euro als resultaat!  

 

 

 

 

 

 

Wat?! Alweer geen schoolfeest? 
Nee hoor, dat kon het leerkrachtenteam en directie niet laten gebeuren! Een super 
gezellige en zonnige fietstocht rond de wereld was hiervan het resultaat! 
�������������������� 

Check de schoolwebsite voor enkele sfeerbeelden!  Foto's schoolfeest - Sancta Maria 

Breendonkstraat Willebroek (sanctamariawillebroek.be) ���� 

 

 

 

http://www.sanctamariawillebroek.be/br/blog/2021/06/04/fotos-schoolfeest/
http://www.sanctamariawillebroek.be/br/blog/2021/06/04/fotos-schoolfeest/


Van kleuter naar leerling… 

Dat kleine kindjes (veel te snel) groot worden, zullen de mama’s en de papa’s van 
onze ‘derde-kleuterklas-kleuters’ aan de lijve ondervinden. Deze kleuters zijn 

immers klaar voor het 1ste  leerjaar en kregen een heus afstudeer-moment op 
woensdag 23 juni. 

Bye bye kleutertijd, hello lagere school!   

 

 

 

 
 

 

 

en van leerling naar scholier… 

De leerlingen van het zesde leerjaar 
staan op het punt om de lagere school in 
te ruilen voor de middelbare school 
en dit werd gevierd op dinsdag 29 juni. 

 

 

 

 

 
 

Grote stappen in het leven die om de nodige toeters en bellen vragen! 



 

 

  
 

Vanaf 1 september 2021 wordt BOL oudercomité ouderraad! 
 

Veel verandert er niet… 

We blijven een team van enthousiaste ouders dat de school ondersteunt op verschillende vlakken. 
 
Een team dat samen met de directie, leerkrachten en helpende handen jaarlijks enkele ontmoetingsactiviteiten organiseert. Ook 
zullen we ons blijven inzetten om een verkeersveilige omgeving te creëren, blijven we op zoek naar sponsors en blijven we streven 
naar een vlotte communicatie tussen ouders en de school. 

 

Wat hebben we al verwezenlijkt?  

In de loop der jaren hebben we – door de opbrengsten van onze jaarlijkse ontmoetingsactiviteiten – en mede dankzij de vele 
helpers – al heel wat extra’s kunnen voorzien voor onze kleuters en leerlingen…  
 
Zo werden er bijvoorbeeld drinkfonteintjes op de speelplaats geplaatst, kregen de kleutergangen mooie nieuwe kasten, werd de 
turnzaal van verduistering en een poetsmachine voorzien, kreeg de saaie eetzaal een make-over, werd de speelplaats voorzien van 
een schaduwdoek, kochten we de voorbije jaren tal van Chromebooks aan voor onze leerlingen zodat ze begeleid ook hun weg 
kunnen vinden in de digitale wereld en die staat niet stil…  
 

... En die traditie zullen we als OUDERRAAD natuurlijk voortzetten! 
 

Meer info over de ouderraad volgt op woensdag 1 september 2021! 

 

ONLINE SHOPPEN tijdens de zomervakantie?  
Denk aan onze school! ���� 

1. Surf naar: https: //trooper.be/smbrw of scan de QR-code 
2. Zoek je favoriete webwinkel 
3. Registreer jezelf (moet je enkel de eerste keer doen) 

4. Shop naar hartenlust! 

 

Deze nieuwsbrief kan je ook nalezen op de website van de school! 

http://www.sanctamariawillebroek.be/br/        oudercomite bol      oudercomitebol@gmail.com 

https://trooper.be/smbrw
http://www.sanctamariawillebroek.be/br/
mailto:oudercomitebol@gmail.com

