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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 
28 januari  tot en met 1 februari: 
Kijkmomenten kleutergroepen (zie hiernaast). 
6 februari:  
Studieochtend, alle leerlingen vrij! 

8 februari:  
Finale voorleeskampioenschap gemeente 
Bergeijk (Ilse uit gr. 8 vertegenwoordigt onze 
school). 
11 februari:  
Riebas. 
25 februari: 
Riebas 
Adviesgesprekken gr. 8. 
26 februari: 
Adviesgesprekken gr. 8  
Oudergesprekken gr. 1 tm 7. 
27 februari:  
Oudergesprekken 
gr. 1 tm 7. 
28 februari: 
Plakboeken en 
rapporten mee 
naar huis. 
 
De kapstokregel van de 
maand januari is… 

 
 

AVG 
Afgelopen week ontving u thuis een nieuw 
toestemmingsformulier betreffende de 
algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Hierbij was het verzoek om dit formulier 
uiterlijk 1 februari a.s. ingevuld te retourneren. 
Via dit bericht willen we u hier even aan 
herinneren.  
 
Afscheid juf Aniek 
Juf Aniek (groep 0-1-2 en 2-3) heeft afgelopen 
vrijdag afscheid genomen van de st. 
Willibrordusschool. Zij heeft ervoor gekozen om 
aan de slag te gaan in de nieuw opgezette 
asielzoekersschool in de gemeente Cranen-
donck. Inmiddels hebben we haar vervanging 
kunnen organiseren door middel van extra inzet 
van juf Hanneke en juf Hélène. We zijn blij dat 
we tot deze constructie zijn gekomen, met name 
met het oog op continuïteit in de groepen en in 
de school. Daarnaast is het momenteel vrijwel 
onmogelijk vacatureruimte in te vullen in ver-
band met een groot tekort aan beschikbare 
leerkrachten.  
De afgelopen week heeft de directie de 
betreffende ouders over deze gang en stand van 
zaken ingelicht. Via het informele circuit is 
helaas gebleken dat er, rondom deze situatie, 
nog vragen leven bij ouders. Aanstaande vrijdag 
bent u tussen 8.30 en 9.00 uur in de gelegenheid 
hierover met de directie van gedachten te wisse-
len. Plaats van handelen is het directiekantoor. 
 
Noodunit speelplaats 
Onlangs is de noodunit, die tot voor kort door 
het Blusserke, in gebruik was van onze speel-
plaats verwijderd. De ontstane ruimte wordt 
binnenkort geëgaliseerd en netjes afgewerkt. 
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Aanmelden nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 
Voor kinderen die tussen 01-08-2019 en 01-08-2020 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 leerling’.  
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!  
 
Update vanuit de MR 
Op 14 november en 9 januari jl. hebben de MR en SR weer vergaderd. Wij informeren je graag over 
de onderwerpen die in deze vergaderingen aan bod zijn gekomen. Zo zijn wij vanuit het MT 
geïnformeerd over de voortgang van de speerpunten uit het SOP (schoolontwikkelingsplan); denk 
hierbij aan het speerpunt ‘ lezen’  en ‘rapportage’. Ook zijn we geïnformeerd over de voortgang van 
de nieuwe lesmethode voor spelling en taal in de groepen 4 t/m 8; ‘Staal’. De nieuwe TSO was een 
agendapunt en verder denkt de MR mee in de toekomstvisie van school. Het jaarverslag 2018 van de 
MR is inmiddels vastgesteld en kunt u nalezen op de website van school (www.bsstwillibrordus.nl).  
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. De MR bestaat uit Femke Dommer (voorzitter), Simone van Gerwen (secretaris), Anjo van de 
Huygevoort en Elke Das. De MR wordt voor advies bijgestaan door de SR (Schoolraad); Sjack 
Boudewijns en Bastiaan Jansen.  

 
Vanuit de OV 
Carnaval 
Op vrijdag 1 maart vieren we met z'n allen carnaval op school. Om 
alvast in de stemming te komen hebben we dit jaar een oud idee 
naar voren laten komen. Op woensdag 27 februari is het 
"Gekkeharendag": doe lekker gek met je haren, een leuk hoofd-
deksel, bedenk iets tofs! Verdere informatie m.b.t carnaval treft u 
aan in de volgende Riebas. Heel veel succes met het uitzoeken van 

een tof kapsel, leuk hoofddeksel, laat je fantasie de vrije loop. 
De carnavals werkgroep. 
 
Oproep 
Dit jaar wordt carnaval weer op school gevierd. Daarom zoeken we extra hulpouders die op 
donderdagmiddag 28 februari om 13.15 uur mee de speelzaal kunnen versieren. Opgeven kan via het 
volgende emailadres: ovstwillibrordus@skozok.nl. Graag opgeven voor 13 februari a.s. 
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