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Bereikbaarheid directie 
Maandag  de Ster 
Dinsdag   st. Willibrordusschool 
Woensdag st. Willibrordusschool  
Donderdagochtend: de Ster  
middag: st. Willibrordusschool 
Vrijdag de Ster 
 
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.  
 
 
Uit de schoolagenda 
5 februari 
Riebas 
15 t/m 19 februari 
Carnavalsvakantie 
 
De kapstokregel 
van de maand 
januari…  

Rapportage en oudergesprekken 
Vanwege het feit dat we momenteel geen Cito- 
Middentoetsing kunnen afnemen, kunnen we onze 
oorspronkelijke rapportage- en oudergespreksplanning 
niet meer aanhouden. We verwachten de maand maart 
te kunnen gaan gebruiken voor toetsing. Ouder-
gesprekken vinden vervolgens plaats op 6, 7 en 8 april. 
De plakboeken/rapporten gaan op 9 april mee naar 
huis. We spreken de hoop uit dat de corona-
ontwikkelingen deze keer geen roet in het eten 
gooien….   
 
Aangekondigde wijziging in groepsverdeling 
Eind vorig schooljaar hebben we afgesproken om de 
groepsverdeling, waarmee  we schooljaar 2020-2021 
zouden starten, nà de voorjaarsvakantie te wijzigen. Op 
die manier proberen we o.a. de combinatiegroepen 
allemaal te laten profiteren van enige ondersteuning 
gedurende het schooljaar. Gezien de wijzigingen die we 
in onze planning moeten aanbrengen (zie ook 
hierboven), moeten we dit moment óók wijzigen. We 
bezinnen ons hierop nader zodra de Cito-midden-
toetsing is afgerond.  
 
Verdere Coronaperikelen 
-We zullen de komende twee weken nog in lockdown 
zitten. Oók de school blijft dan nog gesloten. Aanmel-
den voor de noodopvang, onder de bekende voor-
waarden, kan via infostwillibrordius@skozok.nl  
-Onze school dient zich te conformeren aan de richtlijn 
betreffende bezoek aan het buitenland. Na een 
bezoek aan het buitenland dienen ook kinderen in 
quarantaine te gaan. Neemt u bij twijfel altijd contact 
op met school aub. 
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100 jaar schoolgebouw 
Dit jaar bestaat ons schoolgebouw 100 jaar. Uiteraard willen wij deze mijlpaal samen met jullie 
vieren. In het weekend van 12 t/m14 november 2021 zullen er activiteiten worden georganiseerd 
waarover wij u later nog zullen informeren. 
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten wordt op vrijdag 12 november 2021 het opnieuw 
ingerichte schoolplein officieel geopend. Verder zal dit weekend in het teken staan van de historie 
van ons schoolgebouw waarin gezelligheid, herinneringen ophalen en elkaar ontmoeten centraal 
staan. 
Om invulling te geven aan dit weekend zijn we o.a. al druk bezig met het inrichten van een 
tentoonstelling. I.v.m. de organisatie hiervan doen wij een oproep aan iedereen die ons kan helpen 
aan iets heel specifieks wat de tentoonstelling kan verrijken. Denk aan oud lesmateriaal, meubilair, 
oude schriften/rapporten etc. Mocht u in het bezit zijn van dergelijk materiaal en er voor open staan 
om dit aan ons uit te lenen, stellen wij dit zeer op 
prijs. Maak een foto van het voorwerp en stuur dit 
naar schoolgebouw@meerriethoven.nl. A.d.h.v. de 
ingezonden foto’s zullen wij beoordelen of we 
spullen wel/niet kunnen gebruiken. 
Mocht e.e.a. vragen bij u oproepen of heeft u 
informatie waar wij wellicht niet aan gedacht 
hebben, bent u altijd welkom om via dit mailadres 
te reageren. 
Noteer alvast het weekend van 12 t/m 14 november 
in uw agenda! 
Hartelijke groet, 
Werkgroep 100 jaar schoolgebouw 
 
Update vanuit de MR 
In de lockdown gaan de vergaderingen van de MR online door. Waar zijn we op dit moment mee 
bezig? De belangrijkste bespreekpunten van afgelopen vergadering waren het thuisonderwijs en het 
continurooster.  
 
Thuisonderwijs  
We zijn tevreden met de manier waarop het thuisonderwijs op dit moment wordt vormgegeven. Het 
is prettig dat er op deze manier contact is tussen leerlingen en leerkracht. Het team is positief over 
het contact met en inzet van ouders en leerlingen.  Een compliment dus voor het schoolteam, de 
leerlingen én de ouders! Bij problemen rond het thuisonderwijs zijn de leerkrachten te bereiken via 
mail en Meet. 
 
Continurooster 

Voor de kerstvakantie heeft u een brief ontvangen over het continurooster wat na de zomervakantie 
zal ingaan. De keuze is uit twee modellen; het vijf-gelijke-dagen-model en het twee-lange-drie-korte-
dagen-model. Deze twee modellen zijn in goed overleg met het team gekozen. 
Op korte termijn ontvangt elk gezin van leerlingen uit groep 1 t/m 7 per mail één link voor het 
invullen van de ouderpeiling. Ook ouders van leerlingen die zijn aangemeld voor instroom in het 
komende jaar zullen worden uitgenodigd.  

Kennisgeving in de 
Riebas

Overleg MR + 
informeren 

mogelijkheden

Schriftelijke 
informatie 

naar ouders

Telefonisch 
overleg-
moment 
(januari)

Ouderpeiling 
(eind januari)

Uitwerken 
van peiling 

naar voorstel 
(februari)

Formele 
instemming  
MR (maart)

Nieuwe 
schooltijden 
6-sep-2021
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We zullen jullie mening meenemen in de uiteindelijke besluitvorming en verwachten uiterlijk in het 
begin van maart de definitieve keuze met jullie te kunnen delen. 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact met ons op. 
 
Nieuwe leden gezocht! 
De MR zoekt jou! Vind jij het interessant om mee te denken over de inhoud en organisatie van het 
onderwijs op de Sint Willibrordusschool? Ben jij degene die net dat extra stapje zet om de school en 
ouders op één lijn te krijgen? Dan zoeken we jou!  
Spreekt dit je aan? Neem contact met ons op via mrstwillibrordus@skozok.nl of rechtstreeks bij één 
van onze leden. 
De MR vergadert 8 keer per jaar op woensdagavond. Onze eerstvolgende vergadering wordt 
gehouden op 03-03-2021 om 20.00u.  
 
Tip van de Lees-/Mediaconsulent van de Bibliotheek  
Creatief begrijpend lezen 
Begrijpend lezen. De meeste kinderen zijn er niet dol op. Cup Cakes daarentegen, gaan er bij 
ieder kind wel in. Deze kerstvakantie genoten een hoop kinderen van de CupCakeCup die 
werd uitgezonden bij Zapp op NPO 3. Als Lees-/Mediaconsulent én moeder, zijn mijn 
dochter en ik daarna enthousiast aan de slag gegaan met bakken. Dit soort initiatieven zijn 
een mooie manier om begrijpend lezen leuk te maken. Door kinderen de recepten goed te laten 
lezen en zelf te laten uitvoeren werken ze zonder dat ze het doorhebben aan begrijpend lezen. Wie 
wil zo niet leren begrijpend lezen? En het resultaat is (hopelijk) nog lekker ook! Daarnaast zijn er ook 
een heleboel leuke kinderboeken geschreven over dit thema. Leuke e-books tips vind je hier: 
www.bibliotheekdekempen.nl/speciaal-voor/jeugd-6-12-jaar. Zo kun je gelijk aan de slag!  
Op de site van zapp kun je de uitzendingen terugkijken en de recepten nalezen: 
www.zapp.nl/programmas/cupcakecup 
 
Masterclass voor ouders van kinderen met autisme of AD(H)D  
Op maandag 8 februari biedt de Bibliotheek een gratis online masterclass aan voor ouders van 
kinderen met autisme of AD(H)D. Deze masterclass wordt gegeven door Nicole Hoogenboom, als 
geen ander weet ze hoe het als kind, of als ouder, is om te leven met autisme of AD(H)D. Inmiddels is 
ze gespecialiseerd coach op dit gebied. Tijdens deze masterclass deelt ze haar kennis en geeft 
praktische tips. 
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden: https://kempen.op-shop.nl/592/gratis-online-
masterclass-voor-ouders-van-kinderen-met-autisme-of-adhd 
 
Dokter Leesplezier gaat online!  
Misschien ken je Dokter leesplezier al? Kinderen, ouders en leerkrachten zijn hier van harte welkom 

voor vragen en tips op het gebied van (voor)lezen, 
leesproblemen, hulp bij het kiezen van het juiste (digitale) 
boek en persoonlijk leesadvies. Vanwege Corona is een 
normaal bezoek aan Dokter Leesplezier in de Bibliotheek 
niet mogelijk, maar goed nieuws: we gaan online! Heb je 
een vraag, lukt het lezen thuis niet goed, of kun je het juiste 
boek maar niet vinden? Meld je dan aan! Het is gratis. Kijk 
op: https://kempen.op-shop.nl/594/dokter-leesplezier-
online-spreekuur 
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Het Middagprogramma 
Het bij de les houden van kinderen tijdens thuisonderwijs kan al een hele uitdaging zijn, laat staan 
dat er dan voor het middaggedeelte ook nog een leuke en leerzame invulling bedacht moet worden. 
Daarvoor is het er nu Het Middagprogramma van Heutink. Online kunnen kinderen aan de slag met 
maken, bewegen, vragen, weten, ontdekken en meer, samen met gave gasten. Niks moet, alles mag. 
Dit leerzame programma bestaat uit korte, krachtige activiteitenblokken van maximaal 15 minuten. 
Lees hier meer: https://content-hg.heutink.nl/website/digitale_flyer_3.pdf 
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