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Jaargang 7                   Nummer 14         Datum: 26 maart 2018 
 
 
 
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.  
 
Planning 
2 april:   2e Paasdag: alle kinderen vrij 
9 april:   Riebas 15 
17 t/m 19 april:  Cito eindtoets groep 8 
20 april:  Sportdag (Koningsspelen) 
23 april:   Riebas 16 
25 april:  20.00 uur: MR vergadering 
26 april:  Studiemiddag: alle kinderen vrij 
27 april:  Koningsdag: alle kinderen vrij 
30 april t/m 11 mei:  Meivakantie 
 
Regels voor aanvang en einde schooltijd 
De school begint om 08.30 uur en 13.15 uur. Vanaf 08.15 uur en 13.00 uur mogen de kinderen op het 
speelplein en is er toezicht. Te laat komen is storend voor de groep. Komt uw kind door omstandigheden 
later naar school, dan verwachten wij voor schooltijd een telefoontje. Ouders die iets te bespreken 
hebben met de leerkracht kunnen dit altijd doen, maar wel het liefst na afloop van de schooltijd. Korte 
mededelingen kunnen altijd. 
De laatste tijd valt ons op dat kinderen ’s ochtends en ’s middags steeds vroeger naar school toe komen. 
Zoals hierboven is aangegeven, kunnen kinderen pas om 8.15 uur en om 13.00 uur terecht op het 
schoolplein. Voor die tijd vallen de kinderen onder verantwoording van ouders en kunnen zijn nog niet 
op het plein terecht. 
 
TSO nieuws 
Afgelopen week ontving u de resultaten van de enquête betreffende de tussenschoolse opvang (TSO). 
Belangrijke conclusie hieruit was dat we gaan kijken naar een opzet voor TSO door professionals en 
vrijwilligers samen (TSO nieuwe stijl voor het nieuwe schooljaar, maar bij voorkeur zo snel 
mogelijk). Mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld in de enquête, willen we graag uitnodigen 
voor een informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op woensdag 4 april tussen 11.30 en 12.15 uur. 
Alle kandidaat-vrijwilligers ontvangen in de loop van deze week nog een persoonlijke uitnodiging. 
Wanneer u onverhoopt niet aan kunt sluiten, zorgen we ervoor dat alle informatie tijdig bij u terecht komt.  
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld als mogelijk vrijwilliger, maar toch interesse hebben om als 
vrijwilliger te helpen bij de TSO, dan kunt u uw belangstelling deze week nog kenbaar maken via 
infostwillibrordus@skozok.nl.  
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Namens de OV: hulpouders gevraagd 
Hallo ouders, 
We hebben al verschillende aanmeldingen van vaders en moeders gehad die ons willen komen helpen 
op de sportdag (Koningsspelen), daar zijn we erg blij mee. Echter hebben we nog niet voldoende 
hulpouders. Dus mocht u op vrijdagochtend 20 april a.s. zin en tijd hebben om mee te helpen, graag! 
We zijn nog op zoek naar hulp voor zowel onderbouw als bovenbouw. U kunt zich aanmelden 
op: ovstwillibrordus@skozok.nl of bij een van de commissieleden, we horen wel eens dat de link naar 
de mail niet werkt. 
Alvast bedankt, Commissie Koningsspelen, 
Juf Anjo, juf Anne, Karolien (mama van Tessel en Kris) Jojanneke (mama van Geert) Valerie (mama 
van Joëlle) Annerixt (mama van Kalle en Mette-Marit) en Yvonne (mama van Gijs, Myrthe, Sylke en 
Wies) 
 
Update vanuit de MR 
21 maart jl. heeft de MR weer samen met de SR vergaderd. Hierbij geven wij graag weer een korte 
samenvatting van de besproken onderwerpen. 
De voorzitter laat aan de MR en SR weten dat zij samen met de directie de begroting van school heeft 
doorgenomen en dat er geen bijzonderheden te melden zijn.  
De directie heeft de MR en SR weer meegenomen in de voortgang van het School Ontwikkelingsplan 
(SOP). De speerpunten lezen en rapportage krijgen nog steeds de nodige aandacht, maar er zijn ten 
opzichte van de laatste vergadering geen bijzondere zaken te melden. De communicatiematrix moet 
nog door de Kwaliteitsondersteuner worden aangevuld en zal dan met de ouders worden gedeeld.  
De MR/SR is tijdens deze vergadering ingelicht over de stakingsplannen op 13 april.  
Er is uitgebreid gesproken over de uitslag van de enquête over de TSO. De MR/SR besluit om de 
conclusie en verdere informatie z.s.m. met de ouders te communiceren en niet te wachten tot de 
eerstvolgende Riebas. U heeft deze brief afgelopen vrijdag al per mail ontvangen.  
In de volgende vergadering zullen we het –buiten de steeds terugkerende agendapunten- o.a. gaan 
hebben over de uitslag van de datamuur (Citotoetsen), de RI/E inventarisatie, de nieuwe privacywet en 
de gevolgen daarvan voor school. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata - 
de volgende is woensdag 25 april-  worden in de Riebas vermeld. 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. 
 
Schoolreis 2018 
De voorpret kan alvast beginnen, want voor het schoolreisje op dinsdag 22 mei a.s. staan de volgende 
bestemmingen gepland: 
 
De groepen 1, 2 en 3 gaan naar ‘Speeltuin Kabouterdorp’ in Veldhoven 
De groepen 4 en 5 brengen een bezoek aan ‘Dippie Doe’ in Best 
De groepen 6 en 7 reizen af naar ‘Bobbejaanland’  in Lichtaart, België; De kinderen van zowel groep 6  
als groep 7 zullen onder begeleiding rondlopen 
Groep 8 heeft op die dag een ander programma. 
 
Praktische informatie m.b.t. de uitjes (zoals vervoer, vertrek- en aankomsttijden, lunchpakketten) 
verschijnt te zijner tijd in de Riebas. 
 
Met vriendelijke groet, 
De werkgroep schoolreis 
 
Verlof juf Hélène 
Juf Hélène heeft bij het schoolbestuur een verzoek ingediend voor langdurig verlof. Dit is ingewilligd, 
dat betekent dat juf Hélène van 15 mei t/m 6 juli a.s. afwezig zal zijn en dus pas in het nieuwe schooljaar 
weer aanwezig is. Vanzelfsprekend wordt zij deze periode op een goede manier vervangen. Hierover 
houden we u op de hoogte.  
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INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019 

Voor kinderen die tussen 01-08-2018 en 01-08-2019 4 jaar worden èn voor kinderen 
die dit schooljaar nog 4 jaar worden en nog niet zijn ingeschreven op onze school.  
 
Kiest u voor onze school, dan volgt een aanmeldprocedure en vragen wij u een aantal 
digitale formulieren in te vullen op onze website.  
Ga hiervoor naar www.bsstwillibrordus.nl, klik op ‘voor ouders’ en daarna op ‘nieuwe 
leerlingen’.  Vervolgens nemen we contact met u op. 
 
Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we 
u aanmelding te laten plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 
 
U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina op onze 
website een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.  
 
U bent van harte welkom!  
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