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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.  
 
Planning 
4 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek 
5 oktober:  Staking: school gesloten 
9 oktober:  Riebas 4 
12 oktober:  Reis door de School 
16 t/m 20 oktober:  Herfstvakantie 
23 oktober:  Luizencontrole 
25 oktober:  20.00 uur: MR vergadering 
30 oktober:  Riebas 5 
 
Kinderboekenweek 
Op 4 oktober a.s. starten we op school om 8.30 uur met de opening van de Kinderboekenweek. Kom 
op deze dag verkleed als boekfiguur naar school in het thema ´gruwelijk eng”. Bv. Foeksia de 
miniheks, Dolfje Weerwolfje, Joke het Spookje, de Gruffalo, Harry Potter, een voetbalzombie 
enzovoort. Haakneuzen, een toverstaf, wratten, capes, vampiertanden, het kan allemaal… De 
mooiste, griezeligste en best verklede leerlingen mogen meedoen aan de modeshow. 
Als afsluiting zingen en dansen we allemaal het nieuwe lied van Kinderen voor Kinderen:  
GRUWELIJK ENG….  
                                       Dit is gruwelijk eng, eng, 
                                       maar ik ben niet bang, bang.. 
                                       Niet voor zwarte katten 
                                       niet voor trollen draken ratten..(hey) 
                                       Dit is gruwelijk eng, eng 
                                       maar ik ben niet bang, bang.. 
                                       Niet voor grote haaien 
                                       niet voor spoken heksen kraaien……(hey) 
 
Ouders/verzorgers zijn welkom om de opening om 8.30 uur bij te wonen.  
 
Staking 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober a.s. gaan medewerkers uit het primair onderwijs (P.O.) een dag staken om 
de zorgen over de toekomst van het basisonderwijs nogmaals onder de aandacht te brengen in den 
Haag. Hieronder wordt uitgelegd waarom er gestaakt wordt, geven wij aan wat de consequenties zijn 
en vragen wij u om uw begrip.  
Onder andere de werkdruk en de lage salarissen voor leerkrachten in het basisonderwijs hebben er  
de afgelopen jaren voor gezorgd dat er te weinig nieuwe leerkrachten beschikbaar zijn. Dit heeft als 
gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat in de komende jaren nog zal gaan groeien. Het 
wordt steeds moeilijker om afwezige leerkrachten te vervangen.  

mailto:info@blusserke.nl
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De prikactie op 27 juni jl. heeft helaas nog niet geleid tot 
reële concrete toezeggingen van de politiek. We horen in de 
media dat een nieuw kabinet van plan is om te investeren, 
maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat 

genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk echt te kunnen verlagen. 
Daarom willen alle betrokken partijen hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.  
  
Op donderdag 5 oktober a.s. wordt er daarom door medewerkers in het basisonderwijs in het hele 
land gestaakt. Veel scholen blijven op deze dag dicht. Ook onze school zal die dag gesloten zijn. Wij 
verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind(eren). Mocht dit echt niet lukken, 
dan kunt u mogelijk contact opnemen met de lokale organisaties voor buitenschoolse opvang.  
 
Wij vragen om uw begrip voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen 
als we onze stem nu niet laten horen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de 
toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral ook voor de toekomst van uw kind(eren) en 
de generaties die volgen. 
 
Overzicht klassenouders 
Groep 0-1-2:  Eline Donders en Marije Vrijsen 
Groep 2-3:  Marieke van Gils en Saskia v.d. Wijdeven 
Groep 4:  Lenny v.d. Wijdeven en Saskia Kennis 
Groep 5-6: Femke Dommer en Sylvia van Dommelen 
Groep 6-7: Odette van Ham en Erna Bottram 
Groep 7-8: Leontine Smits en Birgit v.d. Putte 
 
Adreswijzigingen  
Om onze administratie altijd up-to-date te houden, willen we u vriendelijk doch dringend verzoeken 
adreswijzigingen tijdig aan ons door te geven. Wilt u een verhuizing a.u.b. direct  melden via 
infostwillibrordus@skozok.nl.  
 
Gevraagd: BVL-ouders (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) 
Onze school heeft het Brabants Verkeersveiligheidslabel Het label is een bewijs dat verkeersveilig-
heid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen hierover lessen en er zijn 
verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving. 
Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers af en toe betrokken bij (de voorbereiding van) de 
verkeerseducatie. Op dit moment hebben we behoefte aan een aantal nieuwe verkeersouders. Indien 
u hiervoor belangstelling heeft en u meer wil weten over de inhoud van deze rol, neem dan even 
contact op met juf Hélène of juf Penny.  
 
Pionnen op de parkeerplaats 
Zoals u wellicht al gezien heeft, staat er sinds afgelopen week een aantal oranje 
pionnen op de parkeerplaatsen bij school tijdens de breng- en haaltijden van de 
kinderen. Dit initiatief komt van de MR en de brigadiers. Uit de enquête die de 
MR vorig schooljaar gehouden heeft onder ouders bleek dat ouders de 
verkeerssituatie rondom de school niet veilig vonden. Al eerder hebben we het 
verzoek gedaan de parkeerplaatsen recht voor school niet te gebruiken, omdat 
dit het zicht voor de brigadiers behoorlijk belemmert en het voor onveilige situaties zorgt door het 
inparkeren/wegrijden, opengaande portieren in combinatie met voorbij fietsend verkeer (veelal 
kinderen, die nog niet alles kunnen overzien). Vandaar nu de proef met de pionnen.  
Harald van Doorn, de wijkagent, is op school geweest om de brigadierinstructie te komen geven en 
heeft staan kijken om 8.15 uur hoe de situatie is. Ook hij staat achter dit initiatief en heeft hiervoor een 
melding gedaan bij de gemeente, daar je niet zomaar parkeerplaatsen mag afsluiten. We gaan dit nu 
een periode proberen en over een tijdje evalueren we dit ook met school, brigadiers en wijkagent.  
We willen u wel nadrukkelijk vragen om niet met de auto te stoppen bij de brede ingang van het 
schoolplein om daar snel de kinderen uit de auto te laten stappen, want dit is erg onveilig i.v.m. de 
fietsers die daar ook het plein op willen. Mocht u opmerkingen hebben kunt u deze kenbaar maken bij 
de directie (infostwillibrordus@skozok.nl). Alvast bedankt voor de medewerking. 
MR en brigadiers 
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Onze leerlingen op pad voor de kinderpostzegelactie 
Vanaf woensdag  27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op 
pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen. Ook onze 
kinderen uit groep 7/8  doen mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar 
sieren de personages  van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels. 
 
Nieuw: de bestelapp 
Dit jaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om met een app op hun mobieltje de bestellingen op te 
nemen. Uiteraard kan ook gewoon het bestelformulier gebruikt worden.  
 
Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het 
tegengaan van kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang 
wonen. De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen.  
 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

 
Update vanuit de MR 
Op 13 september is de medezeggenschapsraad (MR) bijeen geweest.  
Er werd medegedeeld  dat er op dit moment, op gemeentelijk niveau, 
gesprekken worden gevoerd betreffende de samenwerking van basis-
scholen en peuterwerk/kinderopvang. De MR wordt hiervan op de hoogte 
gehouden. 
 
Vanuit het SOP (schoolontwikkelingsplan) kan worden gemeld dat de 
eerste stap in een andere rapportage/verslaglegging inmiddels is gezet; alle 

ouders hebben de uitnodiging gehad om met de nieuwe leerkracht van hun zoon of dochter kennis te 
maken. De MR is blij met deze ontwikkeling.  
 
In deze vergadering is ook het werkplan van de MR vastgesteld. Benieuwd naar dit plan? Dit is terug 
te vinden op de website. Hierin staan ook de contactpersonen binnen de MR en SR voor verschillende 
onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer. 
 
Vanuit de MR zijn Elke Das en Femke Dommer al bezig met de voorbereidingen voor ‘de reis door de 
school’ op 12 oktober. Noteert u deze datum in uw agenda?.  
 
Verder hebben we in deze vergadering afscheid genomen van onze voorzitter Joep Schoenmakers en 
SR lid Karin Veron. Wij danken hen voor de fanatieke inzet de afgelopen jaren. Femke Dommer neemt 
het voorzitterschap van Joep over.  
 
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata - de volgende is woensdag 25 
oktober -  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. 
 
Kinderboekenweek bij Bibliotheek De Kempen 
Van 4 tot en met 15 oktober wordt de jaarlijkse Kinderboekenweek gehouden. Bibliotheek De Kempen 
heeft een gevarieerd programma gemaakt met veel activiteiten in de bibliotheekvestigingen. 
Er is een griezelselfie-wedstrijd, een Kinderboekenbal, een Kinderboekenfeest, diverse voorstellingen 
en uiteraard wordt er ook voorgelezen! Voor meer informatie zie: www.bibliotheekdekempen.nl 
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