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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 
4 november: 
MR vergadering. 
13 november 
Studieochtend, alle groepen vrij 
Riebas 
27 november 
Riebas 
4 december 
Sinterklaasviering 
11 december 
Riebas 
 
 
De kapstokregel van de 
maand oktober…  

Studieochtend 14 oktober en 13 november 
Tijdens de studiedag van 14 oktober hebben we 
ons, zoals in de vorige Riebas aangegeven, nader 
georiënteerd op de schooltijden. Het tussen-
resultaat hiervan wordt deze week gedeeld met 
de medezeggenschapsraad (MR) en vervolgens 
met alle ouders.  
Naast schooltijden stond ook het thuisonderwijs, 
dat we bieden als kinderen/groepen noodge-
dwongen thuiszitten, op de agenda.  Hiervoor is 
een protocol opgesteld (wanneer blijven groepen 
thuis/hoe ziet het onderwijsaanbod er op dat 
moment uit?), dit wordt eveneens deze week 
gedeeld met de MR, vervolgens met alle ouders. 
 
Op 13 november vindt de volgende studieochtend 
plaats. Daar komen wederom de schooltijden ter 
sprake en houden we ons bezig met ons 
volginstrument op sociaal-emotioneel vlak. 
 
Facultatieve oudergesprekken   
Volgens onze jaarplanning vinden er in november 
facultatieve oudergesprekken plaats (zie hiervoor 
https://www.bsstwillibrordus.nl/ en klik op 
“Schoolgids” va. blz. 21). We zijn op zoek naar de 
manier waarop we deze veilig kunnen laten 
doorgaan. Op korte termijn zullen we u via een 
aparte mail nader inlichten. 
 
Sinterklaas- en kerstviering 
Ons bestuur (SKOzoK) heeft met de kennis van nu 
geadviseerd  om de viering van Sint en Kerst 
kleinschalig in te vullen, bij voorkeur klassikaal. 
Dat betekent dus: geen samenkomst op 
schoolplein of aula met meerdere groepen. Ook 
adviseert men af te zien van de fysieke 
aanwezigheid van externe personen voor de rol 
van Sint, Piet of anderszins. Dit past namelijk niet 
bij de geldende maatregelen om het covid-19 
virus terug te dringen. De betreffende 
werkgroepen zijn hiervan inmiddels op de hoogte 
gebracht. 
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Update vanuit de MR 
Ook de MR is weer gestart dit schooljaar. We hebben de afgelopen periode twee keer overleg 
gepleegd. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn de schoolreis, TSO en continurooster, het 
100-jarig bestaan van het schoolgebouw en het nieuwe groene schoolplein. Er heeft overleg 
plaatsgevonden met Veronique Lommers van Nummereen waarin de veranderende tijden van het 
peuterprogramma en de uitbreiding van personeel bij de TSO is besproken.   
De MR krijgt regelmatig vragen over het continurooster. Wij zijn in overleg met MT en het team en 
zullen jullie zo snel mogelijk van meer informatie voorzien. 
Sjack heeft aangegeven dat schooljaar 2020/2021 zijn laatste jaar zal zijn als SR lid wat betekent dat 
er een vacature is. Heb je interesse en/of wil je een keer een vergadering bijwonen? Laat het aan een 
van de MR/SR leden weten, je bent meer dan welkom! 
De MR is per e-mail te bereiken via MrStWillibrordus@Skozok.nl . Natuurlijk kun je altijd een van de 
MR/SR leden aanspreken als je vragen hebt, opmerkingen wilt plaatsen of onderwerpen aan wilt 
dragen. 
Onze eerstvolgende vergadering wordt gehouden op 4-11-2020 om 20.00u.  

 

 
 
Herinneringsmails van de bibliotheek over de boeken van school? 
Vanaf dit schooljaar is de gewone bibliotheekpas gescheiden van de schoolbieb.  
U krijgt dan geen mails meer over schoolbieb boeken. 
Het uitlenen van de boeken is in de Corona periode voor de zomervakantie niet overal doorgegaan,  
Bij de (her)start zijn nog niet alle boeken ingeleverd of kunnen er boeken niet goed verwerkt zijn. 
Er kunnen dus allerlei redenen zijn waarom er nog boeken (van de schoolbieb) staan op de fysieke 
bibliotheekpas van uw kind. De geleende materialen zijn ook voor het hele systeem automatisch 
verlengd (op 31 juli). 
Mogelijk heeft u een herinneringsmail ontvangen over geleende boeken op school. 
Maakt u zich hier geen zorgen over, op kinderpassen komt geen te-laat geld te staan. 
Mocht u een herinneringsmail hebben ontvangen, dan kunt u die doorsturen naar 
info@bibliotheekdekempen.nl, daar wordt het dan verwerkt. 
 
Dokter Leesplezier helpt 
Onlangs was in alle media-aandacht voor het PISA-onderzoek, dat uitwijst dat steeds meer kinderen 
te maken hebben met een leesachterstand. Dat lezen belangrijk is weten we allemaal. Maar het 
moet óók leuk voor je kind zijn, anders is het natuurlijk lastig om ze te motiveren te gaan lezen. Niet 
elk kind duikt uit zichzelf met plezier een boek in. Dat kan verschillende redenen hebben. Is lezen 
voor jouw kind té makkelijk of juist lastig? Lukt het maar niet om een leuk, spannend, grappig of 
passend boek te vinden? Heeft jouw kind van Dyslexie? Kom dan naar Dokter Leesplezier, ze is 
regelmatig in alle vestigingen van Bibliotheek De Kempen. Dokter leesplezier, één van onze lees-
/mediaconsulenten, geeft advies, tips, ze luistert, beantwoordt vragen, en biedt hulp bij het vinden 
van het juiste boek. Ook ouders zijn van harte welkom met vragen over het bevorderen van 
leesplezier, boeken en apps. Kijk op https://kempen.op-shop.nl/484/dokter-leesplezier. 
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Gratis online trainingen, webinars en podcasts 
Iedereen in Nederland kan via de Bibliotheek 28 gratis online trainingen volgen, ook als je geen lid 
bent. De trainingen zijn gericht op volwassenen. Ga aan de slag met je persoonlijke en professionele 
vaardigheden. Zo kun je een vreemde taal leren, werken aan digitale vaardigheden, of aan de slag 
met bijvoorbeeld digitale fotografie, yoga of mindfulness. Kijk voor meer informatie op 
https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/gratis-online-trainingen-webinars-en-
podcasts.html. 
 
Kinderboekenweek Minecraft challenge 
Alle ouders van Minecraft fans opgelet! De Bibliotheek heeft een toffe Minecraft challenge rondom 
het thema van de Kinderboekenweek “En toen”. In deze challenge gaan ze bunkers van de 
Atlantikwall bouwen. De 5000 kilometer lange verdedigingslinie langs de kust van West-Europa. Een 
bunker is een ingenieus bouwwerk. Verdiep je in de informatie, bekijk het filmpje en lees de 
opdracht. Ga lekker aan de slag, alleen of samen. Alleen kinderen uit Noord-Holland en Zuid-Holland 
dingen mee voor een prijs, maar dat mag de pret niet drukken! Gericht op kinderen tussen de 9 en 
14 jaar oud. Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=iInAnQquJn4&feature=youtu.be.  
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