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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 
14 oktober 
Studiedag 
19 t/m 23 oktober 
Herfstvakantie 
30 oktober 
Riebas 
13 november 
Studiedag 
Riebas 
27 november 
Riebas 
 
 
De kapstokregel van de maand oktober…  

Studiedag 14 oktober 
Woensdag 14 oktober zijn alle kinderen vrij en 
heeft het team een studiedag. We gaan tijdens dit 
moment o.a. aan de slag met een nadere 
oriëntatie op de schooltijden. Het afgelopen half 
jaar is er tijdelijk gewerkt met een continurooster, 
e.e.a heeft ons aangezet om te bezien wat voor- 
en nadelen hiervan kunnen zijn en wat het 
hanteren van mogelijk andere schooltijden voor 
onze organisatie én voor ouders  kunnen beteke-
nen. We pakken dit traject uiteraard zorgvuldig 
aan in samenwerking met de medezeggenschaps-
raad. Ook zullen we onze ouderbevolking raad-
plegen over dit thema. De voortgang in dit traject 
wordt regelmatig met u gedeeld. 
 
Toelaten externe begeleiders op school 
Door strengere coronamaatregelen is het vanaf 
volgende week niet meer toegestaan externe 
begeleiders op school toe te laten. Met externe 
begeleiders bedoelen we specialisten die kinderen 
onder schooltijd, op school, behandelen n.a.v. een 
specifieke leer- of ontwikkelingsvraag. 
We gaan hier als volgt mee om: 
- Externen worden niet toegelaten, we bieden de 
mogelijkheid om de begeleiding thuis te laten 
plaatsvinden. Organisatie daarvan (tijdstip en 
reizen van school naar huis en terug) ligt bij ouders 
in overleg met de betreffende leerkracht/begelei-
der (ouders hebben verantwoordelijkheid tijdens 
de momenten van vervoer). 
- Begeleiding online, op school, kan een 
overweging zijn. De betreffende leerkracht en 
begeleider nemen daarin een besluit i.o.m. 
ouders. 
-Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan een 
externe op school worden toegelaten, e.e.a. 
wordt voorgelegd aan directie en kwaliteitsonder-
steuner, zij hebben daarin beslissingsbevoegdheid 
Wat vragen wij van ouders? 
- Indien uw kind van dergelijke begeleiding gebruik 
maakt, neem dan even contact op met de 
leerkracht/de betreffende begeleider, om samen 
tot het beste arrangement te komen. 
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Vanuit Nummereen 
Dagopvang en peuterprogramma 
Het thema ‘ik woon hier met…’ zit er al weer op. Wat een leuk thema is dat. Samen met de kinderen 
kletsen over wie er in huis wonen en wat voor spullen er allemaal zijn. 
We kijken naar waar iedereen woont, hoe we een huis bouwen etc. en we hebben zelfs ook huizen 
gebouwd, met klei, duplo en kapla. De kinderen gaan helemaal op in dit spel, zo leuk om te zien, ze 
maken echt hun eigen huis! 
Bij de dagopvang hebben we ouders gevraagd om een A4’tje met daarop kenmerken van hun huis te 
plakken, tekenen etc. Daar zijn hele leuke creaties uitgekomen, foto’s van het gezin, tekeningen van 
een huis en bloemetjes uit de tuin. De kinderen vinden het erg leuk om naar hun eigen kunstwerk te 
kijken en erover te vertellen. Zelfs de allerkleinsten kletsen tegen de foto van papa en mama, zo 
enthousiast. Komende week starten we met het thema ‘ik ga buitenspelen in de herfst’. We zijn druk 
bezig met de voorbereidingen. 
 
Clupnieuws 
De groene maand september zit er alweer op, we hebben veel leuke en creatieve activiteiten gedaan! 
De herfstvakantie staat bijna voor de deur en dat betekent dat het bijna tijd is voor de welbekende 
vakantieclup! In deze vakantie zal natuurlijk weer een clupchallenge plaatsvinden, we gaan een 
spookhuis bouwen, we spelen levend stratego en lego masters! We zijn benieuwd naar de mooie 
creaties! Er komt een echte vakjury onze kunstwerken beoordelen. Wij hebben er veel zin in! 
 
TSO 
We gaan het winterseizoen weer in dat betekent dat we vaker binnen zullen zitten. Samen gaan we 
het binnen gezellig en leuk maken! Houd je aan de regels en afspraken, dan komt dat helemaal goed! 
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