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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 
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… 
 
 
 
 
 
 

Bericht vanuit groep 8 
Blij met de bij en red de wilde bloemen! 
Op vrijdag 19 april gaan leerlingen van groep 8, 
in samenwerking met de gemeente Bergeijk en 
IVN-Riethoven, aan de slag met het planten van 
heidestruiken, het zaaien van bloemen en het 
maken van een insectenhotel. Dit alles vindt 
plaats aan de Kievitlaan in Riethoven. 
Marijn, Floris en Mees uit groep 8 hebben een 
brief gestuurd naar de gemeente Bergeijk met 
de vraag of het mogelijk is om “een bijenstalletje 
met bloemenzee” te realiseren aan de Kievitlaan 
in Riethoven. In hun brief geven de leerlingen 
aan dat de wilde bijen het moeilijk hebben. 
Zonder bijen geen voedsel en dus ook geen 
leven. De gemeente Bergeijk wil graag een 
“groene gemeente” zijn en blijven. Zij 
ondersteunt het initiatief van de leerlingen uit 
groep 8. 
Rond 9.30 uur gaan alle leerlingen aan de slag 
met het planten van heidestruiken en het zaaien 
van wilde bloemen. De gemeente Bergeijk zorgt 
voor de heideplanten, het zaaigoed en het 
voorbereidende werk. De buurtbewoners van de 
Kievitlaan gaan samen met de leerlingen 
zaadbommen maken en het IVN verzorgt ter 
plaatse een workshop. Ook wordt er een begin 
gemaakt met het verzamelen van materialen 

voor het insec-
tenhotel.  
Het plaatsen van 
het insectenhotel 
zelf gebeurt op 
een later tijdstip. 
U bent van harte 
welkom om de 

leerlingen van groep 8 op deze ochtend te 
ondersteunen of om mee te helpen.  
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Ict ontwikkelingen 
Steeds meer vakgebieden kennen een online aanbod, steeds meer methoden 
ontwikkelen ondersteunende software,  daardoor blijven we ook inhoudelijk 
makkelijker up to date en kunnen we ons onderwijs nog beter organiseren. 
Vorige week hebben we een grote stap kunnen zetten met betrekking tot de inzet 
van Ict in onze school;  elk kind van groep 7 en 8 kan voortaan beschikken over een 
chromebook. Een vergelijkbare ontwikkeling willen we de komende schooljaren 
graag doorzetten richting de overige groepen, zodat Ict ons onderwijs op 
verschillende aspecten steeds beter gaat ondersteunen.  
 

 
Koningsspelen 2019 
Afgelopen vrijdag vonden de Koningsspelen plaats. Na een stevig ontbijt gingen 
de kinderen naar buiten om samen te spelen en sporten. Aan de hoge 
betrokkenheid van kinderen, vaders, moeders èn juffen konden we zien dat 
iedereen ervan genoot. Wat st. Willibrordus betreft heeft de Koning een prima 
verjaardag gevierd. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, van harte bedankt! 
 

Gezocht: luizenpluis-ouders 
Voor het komende schooljaar zijn we opzoek naar een aanvulling op de kriebelmama's die nu 5x per 
jaar op maandagochtend na de vakanties de luizencontrole doen. Omdat we afscheid moeten gaan 
nemen van een aantal mama's zijn we opzoek naar nieuwe papa's of mama's die ons hierbij willen 
komen helpen. 
5x per jaar op maandagochtend na de vakanties kriebelen wij alle kinderen van school. We beginnen 
om 8.30u en om 10.00u zijn we altijd weer klaar.  
Wie heeft de mogelijkheid om ons te komen versterken 5x per jaar? Graag een berichtje 
naar infostwillibrordus@skozok.nl. 
 
Vanuit Oranjecomité Riethoven: Koningsdag 2019 
Op zaterdag 27 april wordt natuurlijk weer Koningsdag gevierd in Riethoven. Net als alle voorgaande 
jaren belooft het weer een mooi feest te worden, en als het weer een beetje mee wil werken zal dat 
zeker gaan lukken. Ook dit jaar starten we bij de kiosk. Om 12.15 uur verwachten wij daar de 
burgemeester en de raadsleden. Samen met de harmonie, het gilde en natuurlijk alle kinderen met 
hun mooi versierde voertuigen gaan we in optocht via de Hennepstraat, Lupinestraat, Evistraat naar 
de sporthal. Daar begint om 12.30 uur de aubade. Natuurlijk zijn er weer prijzen voor degene die 
zichzelf en/of zijn vervoermiddel het mooist versierd heeft. 
 
Koningsdag bij Scouting Rythovius 
De scouting zet een spannende speurtocht uit in de bossen, met onderweg leuke activiteiten. Wat 
allemaal? Dat verklappen we natuurlijk niet. Verder is er rondom de blokhut van alles te beleven. 
Wat dacht je van je eigen broodje bakken of worstjes opwarmen. Er is een kabelbaan waar ook de 
kleintjes vanaf kunnen roetsjen. En natuurlijk kun je jezelf laten schminken en kan er gekleurd 
worden. Aan de ouders wordt ook gedacht; de scouting zorgt voor een bar. Zo kunnen de kinderen 
lekker ravotten en hoeven de ouders zich niet te vervelen. Mocht het weer dit jaar niet meewerken, 
dan wordt er in en om de blokhut ook het één en ander georganiseerd. Maar we rekenen gewoon op 
mooi weer, want Koningsdag vier je toch het mooiste lekker buiten. Je kunt je vanaf 13.30 uur 
inschrijven bij blokhut D’n Duvelshoek aan de Molenstraat en de middag duurt tot ongeveer 17.00 
uur. Deelname is gratis. 
 
Tot ziens op 27 april! 
Oranjecomité Riethoven 
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Vanuit KPJ Bergeijk: Mini-zeskamp 
Beste jongens en meisjes, 
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse mini-zeskamp! Dit jaar zal de mini-
zeskamp op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 zijn! Misschien heb je er nog nooit 
van gehoord? Dan lees maar eens vlug het volgende stukje.  
Op vrijdagavond is er voor jullie een Kwisavond georganiseerd. Hierbij voer je in 
een grote, gezellige feesttent allerlei spellen uit met je team. Als je goed je best 
doet, begin je op zaterdag, ‘de grote dag’, al met extra punten voor je team en 
heb je dus een voorsprong! 
Op zaterdag is er een super gave dag georganiseerd met veel verschillende 
spellen. Zo mogen we verklappen dat er dit jaar weer een nieuwe geheime proef zal zijn, maar ook 
jullie captain mag je weer laten verzuipen. Spellen genoeg, jullie als team moeten ervoor zorgen dat 
je de spellen zo goed mogelijk uitvoert, zodat je misschien wel met een beker naar huis gaat aan het 
einde van het weekend.  
Lijkt jou het super leuk om mee te doen aan het weekend, maak dan een team van minimaal 10 
spelers en maximaal 12, ook heb je nog een coach nodig die minstens 18 jaar oud is. Voor de mini-
zeskamp zal er een opgeefavond plaats vinden, waarbij de coach jullie moet komen opgeven. Dit jaar 
is de opgeefavond op dinsdag 4 juni 2019 en zal rond 19.30 uur van start gaan bij Vakantie-oord de 
Hulsdonken, Kromhurken 1 in Bergeijk.  
Om mee te mogen doen aan de mini-zeskamp moet je minstens 10 jaar oud zijn en maximaal 15 jaar 
oud. Zoek ons maar eens op, je kan ons vinden via YouTube en daar staan al hele gave filmpjes van 
de mini-zeskamp op. Dus als je heel nieuwsgierig bent, dan kijk maar eens gauw.  Hopelijk zien we 
jullie allemaal in actie komen tijdens het hele gezellige, leuke, sportieve zeskampweekend! 
Tot dan – Mini-zeskamp comité.  
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