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Welkom in het nieuwe schooljaar! 
Een nieuw schooljaar vangt aan, een jaar waarin 
we nog steeds van doen hebben met beper-
kingen en voorschriften, maar….. dat mag ons 
niet beletten weer met hoge verwachtingen en 
veel enthousiasme aan de slag te gaan.  
We wensen iedereen een fijn schooljaar, een jaar 
waarin we allemaal weer met veel plezier veel 
zullen gaan leren! 
 
Bereikbaarheid directie 
Maandag   de Ster, Westerhoven 
Dinsdag    st. Willibrordusschool. 
Woensdag  st. Willibrordusschool.  
Donderdag ochtend: de Ster, Westerhoven  
  middag: st. Willibrordusschool 
Vrijdag     de Ster, Westerhoven 
Indien de telefoon niet zou kunnen worden 
opgenomen door collega’s zonder lestaken, dan 
zorgen we er voor dat er even een toestel bij de 
leerkracht in het lokaal aanwezig is. De school is 
dan altijd bereikbaar.  
Via infostwillibrordus@skozok.nl is de directeur 
dagelijks bereikbaar.  
 
Schooltijden 
Zoals in de update van 3 juli jl. al gepubliceerd, 
heeft ons bestuur heeft aangegeven dat het de 
bedoeling is om na de zomervakantie de oude 
schooltijden weer aan te gaan houden (in ons 
geval inclusief TSO door Nummereen).  
Voor alle duidelijkheid: we verwachten dus alle 
groepen op maandag, dinsdag en donderdag van 
08.30-12.00 uur en van 13.15-15.30 uur.  
Op woensdag is dat van 08.30-12.15 uur en op 
vrijdag van 08.30-12.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunchpakket overblijvers 
Kinderen die overblijven krijgen, zodra ze op 
school zijn, instructie/hulp van de leerkracht bij 
het opbergen van hun lunchpakket.  
 
Naar school komen en naar huis gaan 
We mogen ouders nog niet toelaten op het 
schoolplein en in ons gebouw. Verderop in deze 
Riebas zijn uitzonderingen op deze regel 
geformuleerd. Kinderen zijn een kwartier voor 
aanvang van de schooltijd welkom op de 
speelplaats en verzamelen zich bij het belsignaal: 
-gr. 1/2: bij de witte deur van de speelzaal. 
-gr. 3/4: links van de groene voordeur. 
-gr. 4/5: op het buitenpodium. 
-gr. 6/7: speelplaats, op het basketbalveldje. 
-gr. 7/8: speelplaats, onder de bomen bij het 
gekleurde bankje.  
Zij worden op genoemde plaats opgehaald door 
hun leerkracht. 
De kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 verlaten 
de school via de uitgang van de oude 
peuterspeelzaal. De andere groepen verlaten de 
school via de grote speelplaats.  
 
Gymtijden in 2020-2021 
De gymlessen vinden plaats in de sporthal op 
dinsdag. 
8.45-9.45: groep 7/8 (de kinderen fietsen 
rechtstreeks naar de sporthal). 
9.45-10.45: groep 4/5. 
10.45-11.45: groep 6/7 (de kinderen fietsen 
vanuit de sporthal naar huis. Kinderen die dat 
niet mogen kunnen meester met Harm terug 
naar school lopen). 
13.45-14.45: groep 3/4. 
Douchen na de gymles laten we voorlopig 
achterwege. 
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Hoofdluiscontrole 
Hoofdluiscontrole is voorlopig niet mogelijk. Wij vragen u, tot nader bericht, zèlf uw kind zorgvuldig 
te controleren op hoofdluis. 

 
Verjaardagtraktaties 
Trakteren is weer toegestaan. Voorwaarde is dat het om voorverpakte traktaties gaat. Het uitdelen 
van thuisgemaakte zaken kunnen we niet toestaan. 
 
Informatieavonden en startgesprekken 
De informatieavonden, over het aanbod per groep in het nieuwe schooljaar, kunnen we niet in de 
traditionele vorm laten doorgaan. Dit heeft van doen met het respecteren van de 1,50m. regel. 
Hiervoor in de plaats ontvangt u, in de week van 31 augustus, alle informatie per mail. 
 
De startgesprekken vinden plaats in de week van 14 september. We gaan hierbij de nadruk leggen op 
een gezamenlijke start van het schooljaar. Het is voor ons -èn met name voor uw kind- van belang dat 
we het jaar starten met àlle informatie die er toe doet. Ouders/verzorgers hebben bij deze 
informatievoorziening een belangrijk aandeel. Deze gespreksronde willen we àlle ouders  vooral laten 
vertellen over hun kind, over specifieke kindkenmerken, over sterke kanten en over verwachtingen 
betreffende dit schooljaar. Op het laatste rapport hebt u samen met uw kind een onderdeel rondom 
het welbevinden kunnen invullen. Wilt u dit a.u.b. meenemen naar het startgesprek van uw kind 
(eren)?  
We kunnen tijdens deze gesprekken slechts één ouder per kind toelaten onder de verderop in deze 
Riebas beschreven voorwaarden. Binnenkort ontvangt u meer informatie rondom data, planning en 
organisatie van startgesprekken. Indien e.e.a. vragen bij u oproept bent u altijd welkom bij de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) -telefonisch of via mail-.  
 
Toelaten van ouders en externen in en om ons gebouw 
Indien noodzakelijk kunnen ouders en externen worden toegelaten tot de school. Hiervoor dient 
door hen een afspraak (telefonisch of per mail) worden gemaakt. Daarnaast kan eea. plaatsvinden op 
uitnodiging van school. Voorwaarde is dat betreffende personen worden geregistreerd (aanwijzingen 
krijgt men ter plekke). Registratie kan alleen plaatsvinden indien men op dat moment geen corona 
gerelateerde klachten heeft. Voor evt. vervolgafspraken dient opnieuw geregistreerd te worden. 
 
Update vanuit de MR  
De directie heeft de MR en SR aan het einde van vorig schooljaar bijgepraat over de voortgang van 
het School OntwikkelingsPlan (SOP). Na een voortvarende start met een visiedocument aan het begin 
van vorig schooljaar is de ontwikkeling tijdens de Coronatijd helaas stil komen te liggen. De directie 
en het team pakken de draad nu weer op. Andere onderwerpen vanuit het MT die met de MR zijn 
besproken zijn rapportage/oudergesprekken, pestprotocol, groepsindeling & leerkrachten, 
schooltijden en de aangepaste activiteiten voor de schoolverlaters. De MR heeft goedkeuring 
gegeven op het vakantierooster & studiedagen 2020/2021.  
 
Natuurlijk hebben we ook de getroffen maatregelen m.b.t. Corona geëvalueerd. Het team is over het 
algemeen tevreden over hoe het is gegaan. De ouders en leerlingen hebben de maatregelen serieus 
genomen en de regels gerespecteerd. Niet alle regels zijn helaas even leuk. Neem bijvoorbeeld het 
trakteerbeleid. De MR steunt het team in het gekozen beleid en dankt de leerlingen en ouders 
daarom ook hartelijk voor het begrip hiervoor in het afgelopen schooljaar. 
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Zoals eerder aangekondigd stopt Simone van Gerwen als OMR lid en zal Janneke (moeder van Bram) 
haar taken overnemen. Femke Dommer blijft voorzitter en de PMR blijft ongewijzigd met juf Anjo en 
juf Elke. De SR blijft ook ongewijzigd met Sjack Boudewijns en Bastiaan Janssen als leden. Sjack heeft 
aangegeven dat schooljaar 2020/2021 wel zijn laatste jaar zal zijn als SR lid wat betekent dat er een 
vacature is. Heb je interesse en/of wil je een keer een vergadering bijwonen? Laat het aan een van de 
MR/SR leden weten, je bent meer dan welkom! 
Wij danken Simone hartelijk voor haar inzet de afgelopen 5 jaren. Wij gaan haar kritische blik en 
scherpe vragen missen,  alsook haar duidelijke notulen en samenvatting voor in de Riebas. 
 
De speerpunten van het komende schooljaar zijn:  

• Visie brede school 

• 100 jarig bestaan/groen schoolplein 

• Continurooster heroverwegen 

• Coronamaatregelen monitoren 
 
De MR is per e-mail te bereiken via MrStWillibrordus@Skozok.nl . Natuurlijk kun je altijd een van de 
MR/SR leden aanspreken als je vragen hebt, opmerkingen wilt plaatsen of onderwerpen aan wilt 
dragen.  

 
Vanuit de Oudervereniging  
Een nieuw schooljaar betekent ook voor de Oudervereniging weer een nieuwe start om activiteiten 
organiseren. Mag ik u even voorstellen aan de leden van de Oudervereniging van het schooljaar 
2020-2021  
 
Hennie Kea, voorzitter,    Moeder van Dries en Bente  
Sindy Antonis, penningmeester,  Moeder van Kyra en Roy  
Ine Dirx , Lid    Moeder van Lizelot 
Rianne van Oorschot, Lid  Moeder van Mika en Luca  
Saskia v.d. Wijdeven, Lid  Moeder van Roy en Lynn  
Ellen Hendriks, Lid   Moeder van Stijn 
Nathalie Louwers, Lid   Moeder van Stan en Liza 
Stefanie van der Beek, Lid  Moeder van Heleen 
 
Activiteitenoverzicht  
Het schooljaar is weer van start, zo ook de organisatie van de activiteiten welke de school in 
samenwerking met de OV organiseert. Hierbij het activiteitenoverzicht met de data waarvoor wij 
jullie t.z.t. weer zullen vragen om hulp. Noteer ze alvast in je agenda/op de kalender  
Schoolreis  17 september 2020 
Sinterklaasactiviteit  wk 48 (t/m groep 5)  
Kerst    17 december 2020 
Carnaval   12 februari 2021 
Koningsspelen   23 april 2021 
Themadag   19 juli 2021 
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Nieuwe leden 
De oudervereniging is op zoek naar jou! Wij zoeken enthousiaste ouders die de huidige 
oudervereniging wil komen versterken. Wat doet de oudervereniging zoal? We zijn een 
aanspreekpunt voor vele ouders, over vele uiteenlopende dingen. Wij hebben met regelmaat overleg 
met de school om dingen te bespreken, dingen die opvallen, dingen die gebeuren en zaken die we te 
horen krijgen van de ouders van de schoolkinderen. Daarnaast organiseren wij ook leuke activiteiten 
voor de kinderen onder schooltijd, denk aan kerstviering, sinterklaas, themadag, koningsdag enz. We 
vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Organiseer je een activiteit mee, dan kan dit iets vaker zijn. Dus 
heb je zin en tijd om daarbij te helpen, meld je dan aan. Stuur een mail naar 
ovstwillibrordus@gmail.com of spreek één van de ouders aan.  
Bedankt! Oudervereniging bs. st. Willibrordus  
 
Contributie  
In de maand september zal de contributie voor de oudervereniging, door middel van automatische 
incasso, worden afgeschreven van uw rekening. Indien u nog geen automatische incasso hebt 
afgegeven, dan gelieve dit formulier op te vragen bij Sindy Antonis via email adres: 
ovstwillibrordus@gmail.com. Het formulier wordt u dan toegestuurd. Bedragen welke binnen onze 
school worden gehanteerd zijn als volgt: Groep 1 t/m 8: € 30,00. 
 
(Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd gelieve dit dan door te geven dmv het afgeven van 
een nieuwe machtiging.) 
 
Dit jaar zal wederom, in overleg met school, ook de bijdrage voor de schoolverlatersdagen (groep 8) 
tezamen met de ouderbijdrage (groep 8) worden geïncasseerd. In totaal dus € 80,00. De betreffende 

ouders zijn hierover inmiddels geïnformeerd door de betreffende leerkrachten.  
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