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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 
10 april 
20.00 uur: MR vergadering 
12 april 
Koningsspelen 
15 april 
Riebas 
16 t/m 18 april 
Cito-eindtoets groep 8 
22 april t/m 3 mei 
Meivakantie 
6 mei 
Luizencontrole 
13 mei 
Riebas 
15 mei 
20.00 uur: MR vergadering 
 
De kapstokregel van de maand april is… 
 
 
 
 
 
 

Cultuurprojecten 
Wij doen met school mee aan een aantal 
cultuurprojecten. Deze zijn de afgelopen weken 
in alle groepen aan bod geweest. 
Sommige van deze projecten zijn heel intensief, 
waardoor om organisatorische redenen er voor 
gekozen is om deze per groep aan te bieden en 
hierbij niet groepsdoorbrekend te werken. 
De projecten zijn: 
groep 1/2/3: "Overgisteren": Een project over 
vroeger. 
groep 4/5: "Op stap met Jet en Jan": Een project 
over het leven van 100 jaar geleden. 
groep 5/6: "Zo gaat de molen": Een project over 
brood maken. 
groep  7:  "de Romeinen": Een project over de 
Romeinse tijd. 
groep 8: "Kamp Vught": Een project over de 
tweede wereldoorlog. 
 

 
In 2019 presenteert IVN Valkenswaard-Waalre 
het scholenproject: ‘Kom kijken op de hei’. 
In dit project  leren kinderen over het leven van 
planten en dieren die op de hei leven en wat 
mensen kunnen doen om het heidelandschap in 
stand te houden. 
De groepen 1 t/m 7 van onze school zijn van 14 
tot en met 20 mei uitgenodigd om het IVN 
gebouw in Valkenswaard te gaan bezoeken. 
Via de klassenouders zult u een mail ontvangen 
waarin uw hulp gevraagd wordt om op één van 
deze ochtenden te helpen bij het vervoer of het 
bemannen van een post. De informatie avond 
voor ouders die een post gaan bemannen zal zijn 
op woensdagavond 17 april. 
Wij hopen dat het leerzame ochtenden zullen 
zijn. 
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Ziekmeldingen 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van ziekmeldingen.  
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan z.s.m. telefonisch laten weten(het liefst 
voor schooltijd tussen 8.15 en 8.30 uur)? Meldingen over ziekte/afwezigheid die per e-mail komen, 
kunnen we niet altijd tijdig lezen.  
 
Update vanuit de MR 
Op 12 maart is de medezeggenschapsraad/ schoolraad weer bijeen gekomen om over een aantal 
lopende zaken te praten. Een vast punt op de agenda is de voortgang van de speerpunten uit het SOP 
(schoolontwikkelingsplan). Ook zijn we geïnformeerd over de het schoolondersteuningsprofiel en is 
de MR akkoord met het voorgestelde vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Binnenkort 
ontvangen de leden van MR/SR het eerste concept van het schoolplan.  
De RI/E (Risico inventarisatie en –evaluatie) en dan met name het ongevallenregister is 
doorgenomen en de voorzitter heeft ons geïnformeerd over de schoolbegroting die zij heeft 
doorgenomen. 
De MR heeft in februari een brief gestuurd aan de GMR (overkoepelende MR binnen SKOzoK) en 
afdeling P&O van SKOzoK. Wij hebben onze zorgen hebben geuit over het snelle vertrek van juf 
Aniek, zeker in een tijd waarin geschikte vervanging/opvolging moeilijk te vinden is. We vragen de 
GMR en P&O om na te denken over hoe dit in de toekomst te vermijden is en zo mogelijk alternatief 
beleid hierop te stimuleren.   
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.  
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