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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 
1 maart 
Carnaval op school. 
4 t/m 8 maart 
Carnavalsvakantie. 
11 maart 
Luizencontrole. 
12 maart 
20.00 uur: MR vergadering. 
13 maart  
Boomplantdag groep 8. 
15 maart 
Staking: school gesloten. 
18 maart 
Riebas. 
20 maart 
Bezoek kamp Vught groep 8. 
26 maart 
Studiemiddag: alle leerlingen vrij. 
1 april 
Riebas. 
 
 
 
De kapstokregel van 
de maand februari 
is… 
 

Carnaval 
Vrijdag 1 maart 
a.s. is het 
alweer zover 
en staat het 
Carnavalsfeest 
voor de deur.  
Om alvast in de 
stemming te 
komen is er op 
woensdag 27 februari een thema dag 
georganiseerd. 
Het thema van die dag is ‘Gekkeharendag’. Op 
deze dag mogen de kinderen met hun gekste 
kapsel/hoedje etc. naar school toe komen.  
 
Carnavalsochtend 1 maart zal er als volgt uitzien: 
Om 8.30 uur worden de kinderen verkleed en 
wel op school verwacht. De optocht zal om 8.45 
uur van start gaan. We volgen de volgende 
route: 
Vanuit de Schoolstraat linksaf naar de Berkenheg 
aansluitend op de Hoekakker. 
Hier zullen de jeugdprins, jeugdprinses, adju-
dant, de dansmarietjes en prins Johannes d’un 
Urste met zijn gevolg aansluiten. Vervolgens 
gaan we via de Gildestraat/Schoolstraat terug 
naar school.  
D.m.v. brigadiersposten, de begeleiding van de 
leerkrachten, een muziekauto voorop en een 
volgauto, zijn wij ervan overtuigd dat de optocht 
veilig en verantwoord zal gaan verlopen.  
Op school zullen we met groep 1 t/m 8 - mede 
door verschillende optredens - een gezellige 
ochtend gaan beleven. Om 12.00 uur kunnen de 
kinderen weer op school worden opgehaald. 
We kijken uit naar een mooi Carnavalsfeest!  
De Carnavalswerkgroep. 
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Van de website… ‘de Groep in…’ 
De leerkrachten berichten regelmatig via de ‘groepsblog’ op onze website over het wel en wee van 
hun groep. Onder het kopje ‘de Groep in’ kunt u de verschillende groepen volgen. In de Riebas willen 
we hier regelmatig wat extra aandacht aan gaan schenken. Deze keer de focus op groep 8 zij 
schreven vorige week over de creales. 
 
Kunstles Keith Haring 
Keith Haring is een Amerikaanse kunstenaar. Hij 
maakte kunst tussen 1976 (zijn eerste grote ten-
toonstelling) en 1990. Hij vond het jammer dat  
kunst zo duur was dat alleen rijke mensen het kon-
den betalen. Daarom schilderde hij ook op muren en 
in metrostations. Hij is het meest bekend geworden 
door zijn gebruik van heldere, vaak primaire kleuren 
en eenvoudige vormen. Groep 8 vond 't leuk dat hij 
feestjes uitbeeldt en dat het goed lukt om een schil-
derij te maken dat best goed lijkt op het werk van 
Keith Haring. 

 
Verzekeringen 
Soms komen er vragen betreffende de wijze waarop de school is verzekerd in bepaalde situaties. 
Hieronder een overzicht dat eveneens is opgenomen in onze schoolgids, die u op de website kunt 
raadplegen. 
 
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn 
tijdens de schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij 
thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.  
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de 
eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico).  
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht 
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet 
dus aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er 
sprake is van enige onrechtmatigheid.  
 
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor 
leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en 
laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die 
tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk 
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
hebben afgesloten. 
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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 en 
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!  
 
 
Vanuit GGD Brabant-Zuidoost 
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