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                                    Riebas   Jaargang 8     Nummer 17     Datum: 27 mei 2019 

 
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 
30 en 31 mei 
Hemelvaart. 
10 juni 
Pinksteren. 
11 juni 
Riebas. 
17 juni 
Studiedag: alle leerlingen vrij. 
19 juni 
11.00-12.00 uur: Ouderdankmoment. 
24 juni 
Riebas. 
24 juni  tm. 27 juni 
Oudergesprekken rapport 2. 
26 juni 
Vergadering medezeggenschapraad. 
28 juni 
Wen-wisseluurtje. 
Plakboeken en rapporten mee naar huis. 
 
 
 
 
 
 
De kapstokregel van de 
maand mei is… 
 
 

Ouderdankmoment 
Op veler verzoek is het ouderdankmoment naar 
een andere datum verplaatst. Op de oorspron-
kelijke dag bleken veel ouders te werken, en dus 
niet te kunnen aansluiten.  
Dit schooljaar vindt het ouderdankmoment 
daarom plaats op woensdag 19 juni van 11.00-
12.00 uur. 
Hierbij willen we alle ouders, verzorgers, opa’s 
en oma’s die ons op welke manier dan ook ge-
holpen hebben dit schooljaar, enorm bedanken 
voor hun steun en inzet. Zonder jullie goede hulp 
zou het niet mogelijk zijn geweest om allerlei ac-
tiviteiten goed te laten verlopen. We nodigen 
jullie daarom uit op het “ouderdankmoment” op 
bovengenoemde datum en tijd in de speelzaal 
van onze school.   
 
Cito-eindtoets 
Twee weken geleden hebben de leerlingen van 
groep 8 de uitslag van de Cito-eindtoets ont-
vangen. Dat ging niet vanzelf; door een 
vertraging bij de Cito-organisatie kregen we alles 
een dag later binnen dan de bedoeling was. Dit 
leverde natuurlijk enige spanning op… maar het 
resultaat mocht er zeker zijn! Daarnaast heeft 
Cito zich verontschuldigd dmv. taart voor alle 
groep 8 kinderen. 
Naast leerlingrapportages krijgt de school elk 
jaar van Cito óók een schoolrapportage. Dit geeft  
o.a. aan hoe we er, t.o.v. de andere scholen die 
de Cito-eindtoets afnemen, voorstaan. Deze 
uitslag publiceren we elk jaar in de schoolgids. 
Ter informatie: de laatste drie schooljaren was 
onze schoolscore (berekend in een schaal van 
501-550) als volgt: 
Schooljaar 2016-2017: 
Landelijk gemiddelde: 535,1 
St. Willibrordus: 535,1 
Schooljaar 2017-2018 
Landelijk gemiddelde: 534,9 
St. Willibrordus:537,8 
Schooljaar 2018-2019: 
Landelijk gemiddelde:535,7 
St. Willibrordus: 541,8 
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Groepsindeling en personele bezetting schooljaar 2019-2020 
Op het moment zijn we druk bezig met de groepsindeling en personele bezetting voor het nieuwe 
schooljaar. Oók de medezeggenschapsraad denkt actief mee in dit proces. Ondanks een kleine krimp 
in het leerlingenaantal (we starten het nieuwe schooljaar met ong. 5 kinderen minder dan in het 
lopende jaar) worden we nog steeds gefaciliteerd om in 2019/2020 6 groepen te kunnen gaan 
realiseren. Dat zal in dat schooljaar dan ook het geval zijn. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal juf Maria afscheid van ons nemen, zij zal per 1 
september gebruik gaan maken van de pensioenregeling. Over de festiviteiten rondom deze 
aangelegenheid berichten we u later. Door het vertrek van juf Maria èn door de nasleep van het 
vertrek van juf Aniek in januari, is er een vacature op onze school ontstaan. Deze zal worden ingevuld 
door interne mobiliteit binnen onze stichting.  
Deze en volgende week gebruiken we om het traject rondom de groepssamenstelling en personele 
bezetting af te ronden. We zullen het resultaat daarna zo snel mogelijk met u delen. 
 
Schoolreis 
Afgelopen dinsdag is groep 1 t/m 7 op schoolreis geweest. De kinderen hebben een geweldige dag 
gehad! Bedankt aan iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen! 
 

 
Uitslag van de Kinderjury op Basisschool St. Willibrordus 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen tijd veel boeken gelezen. 
Zij hebben meegedaan met de Kinderjury. In een Kinderjury hebben kinderen het voor het zeggen: 
Welk boek is het allerleukste? Er is een Landelijke Kinderjury, maar na overleg met Hetty en Anjo, de 
leerkrachten,  is gekozen voor een eigen Kinderjury op school. 
 
Woensdag 22 mei vond de stemming plaats in de klas. 
In groep 7 kreeg het boek “Het spannendste schoolreisje ooit” geschreven door Iris Boter de 
meeste stemmen: Dries wordt vaak gepest. Wanneer de klas op schoolreisje naar Amsterdam gaat, 
verdwijnt Dries en gaat hij er in zijn eentje vandoor. Het wordt het spannendste schoolreisje ooit! 
Een gedeelde tweede plaats was er voor: Donderkat en de engel des doos (door Thijs Goverde) en 
Scooter Oma (Dani van Doorn.  
Het boek Avontuur in Parijs (David Stern) werd derde. 
 
In groep 8 kregen twee boeken de meeste stemmen: Eenzaam in de oorlog van Martine Letterie: 
Eddy van Thijn is ernstig ziek, maar moet in 1944 toch met zijn moeder naar concentratiekamp 
Westerbork. Het is het begin van een lange reis tussen verschillende onderduikadressen. Dit 
indrukwekkende boek is gebaseerd op de oorlogsherinneringen van de bekende politicus en oud-
burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn. 
Gruwelijk grappige griezelverhalen van Tosca Menten, Jozua Dougles en Manon Sikkel: Negen 
gruwelijk grappige griezelverhalen, aangevuld met griezelweetjes, versjes en spreuken. 
Het boek Code Kattenkruid van Jacques Vriens werd tweede. 
Een gedeelde derde plaats was er voor: Piraten van de IJszee geschreven door Frida Nilsson en Zwart 
water van Suzanne Woud. 
Een compliment voor de leerlingen, zij hebben goed hun best gedaan! 
Met vriendelijke groet,       
Hilde Crielaars-Thunnissen, Lees- / mediaconsulent de Bibliotheek op school 
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