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Bereikbaarheid directie 
Maandag  de Ster 
Dinsdag   st. Willibrordusschool 
Woensdag st. Willibrordusschool  
Donderdagochtend: de Ster  
middag: st. Willibrordusschool 
Vrijdag 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 
4 december 
Sinterklaas op school 
11 december 
Riebas 
17 december 
Kerstviering 
21 december t/m 1 januari 
Kerstvakantie 
 
 
De kapstokregel 
van de maand 
november…  

Continurooster Kerstviering 
In de vorige Riebas hebben we aangekondigd dat er 
tijdens de kerstviering op school en continurooster 
wordt gehanteerd. De dag eindigt om 14.15 uur. 
Inmiddels heeft de BSO (Nummereen) aangegeven bij 
deze eindtijd te kunnen aansluiten. 
 
Nieuwe kwaliteitsondersteuner 
Zoals eerder aangekondigd zal onze huidige 
kwaliteitsondersteuner, Yolanda Verhoeven, ons gaan 
verlaten. Inmiddels is duidelijk dat Evelien Rijkers in de 
tweede week na de kerstvakantie de werkzaamheden 
van Yolanda over zal gaan nemen. Voor een goede 
overdracht zal Yolanda haar in januari nog op de 
maandagochtenden bijstaan in haar taken. Hieronder 
stelt Evelien zich aan u voor.  
 
Hallo allemaal, Hierbij wil ik 
me even voorstellen. Ik ben 
Evelien Rijkers. Ik ben 35 
jaar. Ik woon met mijn 
partner en onze 3 zoontjes 
in Valkenswaard. Ik heb na 
diverse vervangingen 11 
jaar gewerkt als leerkracht 
op de Christoffelschool in 
Aalst. 
Daarnaast ben ik 2 jaar geleden mee gaan draaien als 
kwaliteitsondersteuner op basisschool de Schepel-
weyen. Momenteel vervang ik een KO'er binnen de 
stichting SKOzoK tijdens haar zwangerschapsverlof. 
Op maandag 11 januari 2021 start ik als KO'er op het 
cluster basisschool de Ster en Sint Willibrordus. 
De komende weken zal ik al een aantal momenten 
met Yolanda meelopen voor de overdracht.  
Ik heb er veel zin om te starten om het cluster!  
Tot ziens!  
  
Actueel houden leerlingenadministratie. 
Hierbij het verzoek om wijziging van (mail)adressen of 
andere contactinformatie ons tijdig melden. Soms 
blijkt dat we niet beschikken over de meest actuele 
informatie op dit vlak. U kunt eea. doorgeven via 
infostwillibrordus@skozok.nl  
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