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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 
20 januari 
20.00 uur: MR vergadering 
22 januari  
Riebas 
5 februari 
Riebas 
8 en 9 februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 
De kapstokregel 
van de maand 
januari…  

De beste wensen 
Voor iedereen een gezond en gelukkig 2021! Laten we 
met elkaar van 2021 een mooi jaar maken.  
Hopelijk heeft iedereen, ondanks de geldende 
maatregelen, een hele prettige Kerstvakantie gehad. 
We zijn deze week weer gestart met onderwijs op 
afstand. Hopelijk mogen we onze leerlingen op korte 
termijn weer op school verwelkomen. Begin komende 
week ontvangt u nadere informatie rondom de 
coronasituatie in relatie tot de school. 

 
 
Vanuit de Oudervereniging 
De oudervereniging is op zoek naar jou! Wij zoeken 
enthousiaste ouders die de huidige oudervereniging wil 
komen versterken. Wij organiseren leuke activiteiten 
voor de kinderen onder schooltijd, denk aan 
kerstviering, sinterklaas, themadag, koningsdag enz. 
We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Organiseer je 
een activiteit mee, dan kan dit iets vaker zijn. Dus heb 
je zin en tijd om daarbij te helpen, meld je dan aan. 
Stuur een mail naar ovstwillibrordus@gmail.com of 
spreek één van de ouders aan. 
Bedankt! Oudervereniging bs. st. Willibrordus 
Hennie Kea, voorzitter, moeder van Dries en Bente; 
Sindy Antonis, financiën, moeder van Kyra en Roy; 
Ine Dirx , lid, moeder van Lizelot en Jur; 
Rianne van Oorschot, lid, moeder van Mika en Luca; 
Saskia v.d. Wijdeven, lid, moeder van Roy en Lynn; 
Ellen Hendriks,  lid, moeder van Stijn; 
Stefanie van der Beek, lid, moeder van Heleen; 
Femke Sanders, lid, moeder van Bobbi en Senn. 
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Dagopvang en peuterprogamma 
Lieve kinderen, 
Wat missen we jullie bij de opvang! Maar ondanks dat, zijn we stiekem druk bezig met samen aftellen 
tot de dag dat de opvang weer open mag! Zijn jullie ook druk in de weer met de dagelijkse activiteiten 
van de aftelkalender? 
We kunnen niet wachten tot de dag dat jullie weer mogen komen spelen… Hopelijk tot snel! 
 
Clup 
Afgelopen twee weken hebben we ondanks de tweede lockdown een leuke kerstvakantie gehad, er 
stonden verschillende activiteiten gepland en daarnaast hebben we meegedaan aan de aftelkalender. 
De online bingo met alle Cluppers van Nummereen was super leuk! Kortom, we hebben een gezellige 
vakantie gehad! 
De komende twee weken hebben we geen vast programma staan, samen met de kinderen kijken we 
naar de activiteiten die we willen doen. 
 
Vanuit Bibliotheek de Kempen 
Lenen bij de bibliotheek kan nog steeds! 
Leerlingen kunnen met hun ‘gewone’ bibliotheeklidmaatschap nog steeds boeken kunnen lenen via 
de Afhaalbieb. Hier kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat. Vergeet ook de online bibliotheek met 
de e-books en de luisterboeken niet! 
  
Tip voor ouders 
De bibliotheek organiseert momenteel online activiteiten. Zoals de gratis online masterclass voor 
ouders van kinderen met autisme of AD(H)D op 8 februari.  
 
Vanuit de Kempengemeenten: Toeslagenaffaire 
Veel mensen zijn financieel in de problemen geraakt doordat de belastingdienst onterecht toeslagen 
heeft teruggevorderd, we kennen dit in Nederland als de Toeslagenaffaire.  
 
Meldpunt toeslagen Belastingdienst 
Ouders die geconfronteerd zijn met de Toeslagenaffaire kunnen zich melden bij de Belastingdienst 
om onderdeel te zijn van de hersteloperatie.  Na aanmelding krijgen ouders een bevestigingsbrief 
van de Belastingdienst (dit is de bevestiging dat zij tot de doelgroep 
behoren).  https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/aanmelden-voor-herstel/ 
  
Meldpunt Vroegsignalering 
De Kempengemeenten heeft een speciaal meldpunt ingericht voor inwoners met financiële 
problemen.  Inwoners die getroffen zijn door deze affaire kunnen zich melden bij het meldpunt 
Vroegsignalering: vroegsignalering@kempengemeenten.nl. Hier kunnen zij met vragen en problemen 
terecht en worden eventueel verder geholpen als er een beroep gedaan zou moeten worden op 
schuldhulpverlening. 
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