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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.  
 
Uit de schoolagenda 
30 september t/m 9 oktober 
Kinderboekenweek 
4 oktober 
Dierendag 
5 oktober 
Dag van de Leerkracht 
9 oktober 
Riebas 
14 oktober 
Studiedag 
19 t/m 23 oktober 
Herfstvakantie 
30 oktober 
Riebas 
 
 
 
 
De kapstokregel van de 
maand september…  

Dankjewel  
Vorige week zijn alle groepen op 
schoolreis geweest. Ondanks de 
moeilijke situatie waarin we 
momenteel verkeren, is het de 
werkgroep gelukt om er voor 
ieder kind een fijne dag van te 

maken. Namens alle kinderen hartelijk dank aan 
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.  
 
Hoofdluis 
Voorlopig is het voor ons niet mogelijk om structurele 
hoofdluiscontrole op school te laten plaatsvinden. 
Hierover hebben we u al eerder ingelicht. Dit betekent 
vanzelfsprekend dat we van u, ouders, verwachten uw 
kind(eren) regelmatig op hoofdluis te controleren. 
Indien u hoofdluis of neten constateert bij uw 
kind(eren), worden we daar graag van op de hoogte 
gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op deze 
site: https://www.rivm.nl/hoofdluis. Dank voor uw 
medewerking.  
 
Vervanging afwezige leerkrachten 
Op 17 september jl. ontving u een schrijven van ons 
College van Bestuur, waarin zorg werd uitgesproken 
over het realiseren van vervanging bij afwezigheid van 
leerkrachten. Het is niet meer vanzelfsprekend dat we 
bij afwezigheid terug kunnen vallen op een invaller. Dit 
heeft o.a. te maken met het tekort aan leerkrachten en 
de coronaproblematiek. U mag er vanuit gaan dat we 
alles in het werk stellen om een groep, waarvan de 
leerkracht uitvalt, op school te houden. Mocht het 
voorkomen dat er tòch een groep thuis zou moeten 
blijven, dan proberen we de thuisperiode zo kort 
mogelijk te houden en zullen we zorgen voor passend 
thuiswerk. U wordt  steeds zo spoedig mogelijk op de 
hoogte gebracht van een dergelijke situatie. Houd u er in 
ieder geval rekening mee dat e.e.a.  zich doorgaans op 
een onverwacht moment aankondigt. U mag er echter 
van uitgaan dat een groep nóóit op de eerste dag 
waarop een probleem zich voordoet, naar huis wordt 
verwezen.  
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Thuisblijfregels gezondheid leerlingen (uit het protocol corona basisonderwijs d.d. 22-09-2020) 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  
 
Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school. 
Thuisblijven is nodig als kinderen:  
•  een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen; 
•  deel uitmaken van een uitbraakonderzoek; 
•  ernstig ziek zijn. 
* Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te 
worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.  
 
Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:  
•  als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde 
klachten;  
•  als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
•  als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft. 
 
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, 
moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met 
de huisarts als het kind ernstige klachten heeft.  
 
•  Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft.   
•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de 
uitslag blijft de leerling thuis. 
•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.  
•  Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de 
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.  
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  
•  Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts.  
 
Schoolgids 
Onze schoolgids is voor iedereen in te zien via onze website: www.bsstwillibrordus.nl. Via de 
homepage kunt u makkelijk toegang krijgen. 
 
ATTENTIE, herhaling: Verjaardagtraktaties 
Trakteren is weer toegestaan. Voorwaarde is dat het om fabrieksverpakte traktaties gaat. Het 
uitdelen van thuisgemaakte zaken kunnen we niet toestaan. 
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Vanuit coöperatie ‘Meer Riethoven’ – Lezing Pubers in huis? 
Pubers in huis is een lezing voor ouders/verzorgers, opa/oma’s en trainers en iedereen die regelmatig 
met pubers te maken hebben. Aletta Smits geeft lezingen en workshops over de ontwikkeling van het 
puberbrein. Op een humoristische manier laat ze zien dat pubers, of ze nu 12 of 20 zijn, voor 
volwassenen vaak voelen alsof ze een vreemde levensvorm zijn. En hoe mensen, die de puberleeftijd 
zijn ontgroeid, daarmee om kunnen gaan. Dan heb je er begrip voor waarom ze hun huiswerk niet 
maken. Waarom hun eigen dingen NU moeten en jouw dingen STRA-HAKS. En waarom je zo lekker 
met ze kunt lachen. 
De lezing wordt georganiseerd door de Coöperatie Meer Riethoven en vindt "live" plaats in de Rietstek 
op 7 oktober om 19.30 uur tot 21.00 in Riethoven. De live plaatsen zijn inmiddels vol echter vanwege 
de grote belangstelling is er besloten om een livestream te plaatsen. 
De coöperatie Meer Riethoven biedt de livestream van de lezing kosteloos aan. Vooraf aanmelden is 
echter wel verplicht. Dit kan via de site: https://www.meerriethoven.nl/agenda/pubers-in-huis-door-
aletta-smits/. 
 
 

Pubers in huis? Door Aletta Smits. - Meer Riethoven 
Dr. Aletta Smits is directeur van De Loef Training en Advies. Ze geeft lezingen 

en workshops over de ontwikkeling van het puberbrein. Op een humoristische 

manier laat ze zien dat pubers, of ze nu 12 of 20 zijn, voor volwassenen vaak 

voelen alsof ze een vreemde levensvorm zijn. Smits heeft als docent op 

verschillende scholen … Vervolgd 

 

 
Vanuit Bibliotheek Bergeijk 
Een nieuw schooljaar vol leesplezier! 
Het schooljaar is weer begonnen, ook de Bibliotheek op school is weer open. Lees-/mediaconsulent 
Andrea Driesse van Bibliotheek de Kempen komt ook weer in de klas met leuke activiteiten op het 
gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Heb je vragen over het stimuleren van 
leesplezier, leesproblemen of de omgang met digitale media? Je kunt je vragen altijd stellen aan lees-
/mediaconsulent Andrea als ze bij je op school is, of via de leerkracht aan Andrea.  
 
Kinderboekenweek ‘En toen’ 
Tijdens de Kinderboekenweek 2020, van 30 september tot en met 11 oktober, gaan we terug in de tijd. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees 
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. 
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door 
het lezen van boeken! Er is van alles te beleven in de verschillende vestigingen van Bibliotheek De 
Kempen. Ook in Bibliotheek Bergeijk duiken we de geschiedenis in met een bijzondere activiteit. Ga je 
mee?  
 
Maak geschiedenis met robot Dash 
Op woensdag 7 oktober om 14.30-16.00 uur vindt de activiteit Maak geschiedenis met robot Dash 
plaats. In deze workshop leer je samen met robot Dash een eigen tijdlijn te maken. Ga op reis door de 
geschiedenis en presenteer uiteindelijk jouw eigen tijdlijn! Met de twee robots Dash & Dot leren 
kinderen zelf programmeren. De robots horen geluiden, kunnen op licht reageren, maar kunnen ook 
objecten opmerken. Ze doen precies wat jij wilt en er zijn ontzettend veel mogelijkheden. 
In deze workshop gaan we aan de slag met jouw eigen held. Wie is jouw favoriete held uit de 
geschiedenis? Napoleon? Michiel de Ruyter? Of is opa of oma jouw allergrootste held(in)?  
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Denk er thuis alvast over na zodat we in de workshop direct aan de slag kunnen. En vergeet je niet op 
te geven via onze website! 
 
Meer activiteiten 
Maar we hebben natuurlijk nog meer interessante activiteiten voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Kijk hiervoor op www.bibliotheekdekempen.nl onder ‘Actueel’ en ga naar ‘Agenda’ 
voor een overzicht van alle activiteiten in de bibliotheekvestigingen. Op zaterdag 31 oktober wordt er 
bijvoorbeeld een Halloween-verhaal voorgelezen. Of kom bij vragen over lezen en boeken naar het 
maandelijkse spreekuur van dokter leesplezier.  
 
Brainstorm voor (groot)ouders, leerkrachten en kinderen vanaf 12 jaar 
Wil je donderdagavond 8 oktober deelnemen aan een speciale brainstorm over leesplezier voor 
kinderen in bibliotheek Eersel? Door te lezen leer je kijken door andermans ogen, het stimuleert de 
fantasie, vergroot de woordenschat en verbetert het taalgevoel. Samen praten we over het belang van 
(voor)lezen, digitale geletterdheid en het belang van het bezoeken van de Bibliotheek. Hoe krijgen en 
houden we kinderen samen aan het lezen? Hoe stimuleren we de gang naar de Bibliotheek? Wat is er 
nodig? Hoe kunnen we onze krachten bundelen? Kijk voor meer informatie op de website. 
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