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Jaargang 7                   Nummer 15         Datum: 9 april 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 
9 april:   Riebas 15 
13 april:  Staking: school gesloten 
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 
 
De kapstokregel van de maand april…  
 
TSO nieuws 
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Vrijdag 13 april: st. Willibrordus gesloten 
Onlangs hebben we u kenbaar gemaakt dat er momenteel in estafette 
wordt gestaakt binnen het primair onderwijs. Op vrijdag 13 april 
aanstaande is de regio Brabant/Limburg aan de beurt in de 
stakingsestafette. Op onze school maken de leerkrachten gebruik hun 
stakingsrecht, wat betekent dat   de school die ochtend is gesloten. 
Deze week ontvangt u bericht over de wijze waarop het team invulling 

geeft aan deze stakingsdag. Hieronder leest u onze belangrijkste beweegreden om ons te 
manifesteren door middel van deze actie: 

HET PRIMAIR ONDERWIJS VERDIENT MEER! 
Willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er NU geïnvesteerd worden in het primair 
onderwijs (PO). Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog 
ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks 
leerkrachtentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen. 
Daarom vragen wij, met klem, aan de politiek:  
 
-ZORG VOOR MINDER WERKDRUK 
Het ziekteverzuim in het PO is hoog en nog steeds stijgende. Het aantal burn-outs is nergens zo hoog 
als in het basisonderwijs. De hoge werkdruk is voelbaar bij een te groot deel van de leerkrachten en dit 
zal alleen maar groeien als we geen actie ondernemen. 
Er zijn meer helpende handen nodig in de school. Dat kunnen we bereiken door het faciliteren van 
onderwijsondersteunend personeel. Hiernaast is behoefte aan het terugbrengen van administratieve 
lasten en aan financiële middelen waarmee we kleinere klassen kunnen formeren. 
 
-ZORG VOOR EEN EERLIJK SALARIS 
Het salaris van een leerkracht in het PO ligt ruim onder dat van leraren in het voortgezet onderwijs (VO). 
Dit terwijl de opleidingseisen en het werk- en denkniveau identiek zijn.  
 
We maken ons samen zorgen. We gaan samen voor de toekomst van onze kinderen, in een 
onderwijsomgeving waarin iedereens welzijn voorop kan staan. We willen daarom niet geconfronteerd 
worden met een leerkrachtentekort. Dat kunnen we bereiken door minder werkdruk en een eerlijk 
salaris! 

 
Vanuit de werkgroep Koningsspelen: Koningsspelen bovenbouw 

Vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats. De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn door de 
sportcoaches/combinatiefunctionarissen van de gemeente Bergeijk uitge-
nodigd voor een sportdag op sportpark Bergerheide in Bergeijk. De kinderen 
van de bovenbouw worden om half 9 op school verwacht in sportieve kleding 
en eventueel met een pauzehap. Voor drinken wordt gezorgd. 
 
De kinderen van de groepen 5 en 6 worden met auto's naar het sportpark 
vervoerd. 
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan met de fiets. Let op: Zorg dus voor een degelijke fiets en een 
veiligheidshesje.  
 
Op het sportpark zijn er 28 spellen uitgezet, waaronder 5 spellen vanuit de tennisvereniging. Om kwart 
voor 12 is de sportdag ten einde. De kinderen zullen tussen 12.00 en 12.15 uur weer terug zijn op 
school.  
Werkgroep Koningsspelen 
 

      IVN 
Van 23 tot en met 29 mei mogen de groepen 2 tot en met 7 weer een 
bezoek brengen aan het IVN in Valkenswaard. Het thema van dit jaar is 
"Zoogdieren...hoezo?" In dit project ervaren de kinderen hoe interessant 
deze groep dieren is. Ook wij mensen horen erbij! Hoe zoogdieren voor hun 
jongen zorgen, wat zij eten, hoe ze daaraan zijn aangepast en nog veel 
meer wordt op speelse wijze duidelijk gemaakt. 
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De planning van de bezoeken is als volgt: 
Woensdagochtend 23-05: groep 6 (van 5/6 en 6/7) met meester Dennis of juf Monique 
Donderdagochtend 24-05: groep 7 (van 6-7 en 7-8) met juf Suzan 
Vrijdagochtend 25-05: groep 2/3 (ook groep 2 van 1/2) met juf Penny  
Maandagochtend 28-05: groep 5 met meester Dennis of juf Monique 
Dinsdagochtend 29-05: groep 4 met juf Anne-Marie. 
 
Via de klassenouders zullen alle ouders benaderd worden met de vraag of zij een post willen verzorgen 
en/of willen rijden naar het IVN-gebouw in Valkenswaard (Bosstraat 25). Op woensdag 16 mei staat 
er om 20.00u in hetzelfde IVN gebouw een informatieavond gepland. Tijdens deze avond krijgt u extra 
informatie over het onderwerp en kunt u alvast uw post voorbereiden, samen met een vrijwilliger van 
het IVN. Wij vinden het als school heel fijn als u hiervoor een uurtje tijd vrij zou kunnen maken. Voor 
meer informatie hierover kunt u contact opnemen met juf Penny. 
 
 
 
Vanuit Bergeijk Active: Bergeijk Active in the snow 
Wil jij leren snowboarden of skiën? Meld je dan aan voor Bergeijk 
in the Snow!  Lessen vanaf 6 jaar voor het skiën. En van 8-12 jaar 
ski en snowboardlessen. De kinderen worden ingedeeld in 
beginners klas. En kinderen jonger dan 6 jaar kunnen niet 
deelnemen. De ouders kunnen gebruik maken van een 1 uur vrij 
skiën voor €10,- p.p. Het arrangementprijs van €10,- p.p.p.les is inclusief 
materiaal en exclusief kleding. Een pak (€6,- p.p.) en handschoenen(€4,- 
p.p.) kunt u huren. (het pakket in 2018 bestaat uit 7 lesuren). Wees er snel bij want er zijn maar 8 plekken 
per pakket beschikbaar! Meld je aan door een mail te sturen naar: h.tielemans@bergeijk.nl 
In de mail moet staan: Je naam, Leeftijd en voor welk pakket je kiest. Kijk goed naar de tijd waarop je 
jezelf inschrijft!  
Pakket 1*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 13:00 tot 14:00 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 
Sporten: Skiën voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal:  8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
Pakket 2*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 14:15 tot 15:15 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Skiën voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
Pakket 3*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 15:30 tot 16:30 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Skiën voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
Pakket 4*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 13:00 tot 14:00 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 
Sporten: Snowboarden voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
Pakket 5*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 14:15 tot 15:15 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Snowboarden voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
Pakket 6*: Montana Snowcenter, Westerhoven, woensdag 15:30 tot 16:30 uur 
Data: 16, 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni  
Sporten: Snowboarden voor beginners 
Minimaal 5 deelnemers. Maximaal: 8 deelnemers. 
Prijs: €85,- 
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