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Bereikbaarheid directie 
Maandag: bs. de Ster, Westerhoven. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool. 
Woensdag: st. Willibrordusschool. 
Donderdagochtend: bs. de Ster, 
-middag: st. Willibrordusschool. 
Vrijdag: bs. 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 
20 t/m 22 april 
Cito eindtoets groep 8 
21 april 
20.00 uur: MR vergadering 
23 april 
Riebas 
Koningsspelen 
27 april 
Koningsdag: iedereen vrij. 
 
 
 
 
 
 
De kapstokregel 
van de maand 
april…  

Personele bezetting 
Inmiddels is de vervanging van juf Hélène in groep 1/2 
definitief geregeld.  Op maandagen, woensdagen, 
donderdagen en vrijdagen is juf Monique in de groep. 
Op de dinsdagen is dat juf Ilona Rombouts. Deze 
situatie zal, zo lang als nodig, blijven duren. Juf 
Monique is aanspreekpunt en eindverantwoordelijk 
leerkracht voor de groep. 
In ons oorspronkelijk rooster zou juf Monique op 
donderdagen en vrijdagen groep 5 voor haar rekening 
nemen. Deze rol gaat juf Ilona nu op zich nemen. Dit 
wil zeggen dat vanaf volgende week, op donderdagen 
en vrijdagen groep 3, 4 en 5 niet gecombineerd zitten. 
Dit blijft het geval tot aan de meivakantie. Daarna zijn 
de combigroepen van de bovenbouw aan de beurt 
voor een vergelijkbare constructie. Hierover volgt 
z.s.m. nadere informatie. We proberen hiermee ons 
oorspronkelijke plan, rondom onze groepsverdeling 
voor dit schooljaar, zie → schoolgids  (blz. 32) alsnog 
enigszins te realiseren.   
 
Koningsspelen 23 april 
as.  
Op 23 april staan de lan-
delijke koningsspelen op 
de agenda. Ondanks de 
huidige coronamaat-
regelen zijn de voorbe-
reidingen reeds in volle 
gang en hebben we een 
leuk programma in elkaar weten te zetten, dat aan de 
voorwaarden voldoet. 
Omdat het dit jaar net even anders gaat als anders, zal 
elke groep in 4 teams worden verdeeld. Daarnaast zul-
len voor groep 1 t/m 5 de activiteiten, gescheiden, op 
het schoolplein plaatsvinden en voor groep 6 t/m 8, 
ook gescheiden,  op het veld bij de sporthal. 
Dit jaar zal er geen gezamenlijk ontbijt op school 
plaatsvinden, maar mogen alle kinderen thuis een 
feestelijk ontbijt nuttigen. Hiervoor krijgen alle 
kinderen een placemat mee naar huis zodat dit ontbijt 
wel in ‘koningsstijl’ kan plaatsvinden.  
De kinderen van groep 1 t/m 5 worden om 8.30u op 
school verwacht. Waarna een (gespreide) gezamen-
lijke opening plaats zal vinden door het mee zingen  
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https://www.bsstwillibrordus.nl/-uploads/files/insite/schoolgids-st-willibrordus-2020-2021.pdf
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en dansen van het koningsspelen nummer van 2021  → Zij aan Zij Vervolgens zullen zij diverse 
koninklijke spelactiviteiten gaan uitvoeren. Welk team behaalt de hoogste score? 
De kinderen van groep 6 t/m 8 worden ook om 8.30 op school verwacht waarna zij per groep naar de 
sporthal zullen vertrekken. Ook hier zal een (gespreide) gezamenlijke opening plaatsvinden door het 
meezingen en dansen van het koningsspelen nummer van 2021 ‘Zij aan zij’. Vervolgens zullen zij 
diverse sportactiviteiten gaan uitvoeren. De groepen worden in teams verdeeld die tegen elkaar 
strijden, welk team wordt de winnaar? Na afloop van de activiteiten zullen zij ook weer terug gaan 
naar school. 
Voor iets lekkers tussendoor wordt gezorgd, maar vergeet vooral niet om zelf iets te drinken mee te 
nemen en evt. fruit. Door alle inspanning en competitie zullen de zweetdruppels rijkelijk gaan 
vloeien! 
Trek vooral gemakkelijke en sportieve kleren aan, want het belooft een leuke/sportieve dag te 
worden. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o

