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Bereikbaarheid directie 
Maandag: de Ster, Westerhoven. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool. 
Woensdag: st. Willibrordusschool. 
Donderdagochtend: de Ster, Westerhoven.  
Donderdagmiddag: 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.  
 
Uit de schoolagenda 
27 april 
Koningsdag, alle kinderen vrij. 
3 t/m 14 mei 
Meivakantie. 
9 mei 
Moederdag. 
21 mei 
Riebas. 
 
 
 
 
De kapstokregel 
van de maand 
april…  

Groen schoolplein 
In Riebas 14 hebben we aangegeven dat er verschil-
lende acties lopen om onze schoolpleinplannen te 
kunnen gaan realiseren. De kinderen hebben ook zèlf 
initiatieven genomen, waardoor intussen een aanzien-
lijk geldbedrag is binnengekomen. De kinderacties 
lopen tot de meivakantie. Daarna volgen er weer 
nieuwe acties waarmee we de nodige ondersteuning 
hopen te krijgen. In de volgende Riebas zullen we in 
ieder geval de opbrengst van de inspanningen, die de 
kinderen hebben geleverd, bekend maken. 
 
Hoofdluis 
Op het moment kunnen we de reguliere hoofdluis-
controle op school niet laten plaatsvinden. We willen 
u, ouders/verzorgers, daarom  verzoeken om zèlf 
extra attent te zijn op hoofdluis bij uw kind/kinderen. 
Op https://www.rivm.nl/hoofdluis (de website van het 
RIVM)  leest u meer informatie over preventie en 
behandeling. 
 

Dankjewel! 
De kinderen hebben genoten van de 
Koningsspelen. Ondanks alle 
beperkingen heeft de werkgroep er 

een leuk evenement van weten te maken, 
complimenten en dank daarvoor! 
 
Namens de MR 
Beste ouders, verzorgers, 
De MR is deze week weer digitaal bij elkaar gekomen 
voor een vergadering. Nu we de knoop over het 
continurooster hebben kunnen doorhakken, ontstaat 
er meer ruimte voor andere zaken. 
We zijn blij om te kunnen melden dat Diana Smolders 
(moeder van Daniek uit groep 1/2) heeft aangegeven 
zitting te willen nemen in de MR/SR. Van harte 
welkom, Diana! 
Femke heeft aangegeven dat ze na de zomervakantie 
zal stoppen als MR-lid. We zijn daarom op zoek naar 
nog een nieuw lid. Is dit iets voor jou? Neem dan 
contact op met één van de MR-leden of stuur een 
mailtje naar mrstwillibrordus@skozok.nl 
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De afgelopen vergadering kwam aan de orde: 
- inzet van de corona-gelden voor het wegwerken van achterstanden 

Kwaliteitsondersteuner Evelien Rijkers heeft uitleg gegeven op welke manier bepaald is 
welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. De extra begeleiding wordt gedaan door Juf 
Arrianne in nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten. Ouders waarvan hun kinderen 
extra ondersteuning krijgen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Ouders en leerkrachten 
hebben dit positief ervaren. 

- Oudertevredenheidsonderzoek 
Helaas heeft maar iets meer dan de helft van de ouders gereageerd. Het algemeen beeld wat 
uit de enquête naar voren komt is positief. Er zijn aandachtspunten voor wat betreft 
communicatie. Deze zijn besproken in de vergadering. Mocht u hierin nog tips en ideeën 
hebben, dan laat het ons weten. 

- de Corona-zelftesten die leerkrachten preventief kunnen gebruiken.  
De leerkrachten ontvangen komende week corona-zelftesten die ze, vrijwillig, preventief 
kunnen inzetten om een eventuele besmetting bij zichzelf te kunnen opsporen. 
De MR heeft ingestemd met het vrijwillig inzetten van de tests voor het personeel. 

- Groen schoolplein 
Mooi om te zien dat er zoveel acties ontstaan. Er wordt op alle fronten hard gewerkt om het 
schoolplein klaar te hebben met de viering van het 100-jarig schoolgebouw. 
In de meivakantie zal huis-aan-huis een brief worden bezorgd met informatie over de 
crowdfundigsactie die wordt opgezet om de financiering rond te krijgen.  
Heeft u nog tips of ideeën? Wij horen het graag! 

Verder hebben we gesproken over de personele bezetting, de evaluatie van de digitale 
rapportgesprekken en het vervangersbeleid van Skozok. 
Heb je vragen of wil je meer weten? Laat het ons horen! 

 
 
 
Start van het tekenseizoen  
Nu de lente is begonnen gaan we steeds meer naar buiten. Houd daarom voor 
uw kinderen én uzelf rekening met het tekenseizoen. In Nederland kunnen 
teken de ziekte van Lyme overbrengen. Kinderen en jongeren tussen de 5 -14 
jaar vormen een risicogroep. Informatiemateriaal is te vinden op 

https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme hier vindt u onder andere de badkamerhanger, informatie 
video over het verwijderen van teken en informatieposter over buitenspelen. 
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