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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 
24 t/m 25 juni 
Oudergesprekken n.a.v. rapport 
26 juni 
20.00 uur: Musical groep 8 / MR vergadering 
27 juni 
20.00 uur: Musical groep 8  
28 juni 
9.00-10.00 uur: Wen-wisseluurtje 
Plakboeken en rapport mee naar huis 
1 juli 
Themadag; continurooster 
2, 3 en 4 juli 
Schoolverlatersdagen groep 8 
4 juli 
19.00 uur: afscheidsavond groep 8 
5 juli  
Calamiteitendag 
8 juli t/m 16 augustus 
Zomervakantie 
19 augustus 
1e schooldag 2019-2020 
29 augustus 
Afscheid juf Maria 
2 september 
Riebas 
 
De kapstokregel van de maand 
juni is… 

Bijna vakantie!  
Nog ’n kleine twee 
weken te gaan en 
dan gaat de school-
deur 6 weken op slot. 
Verdiende vakantie, 
want er is weer een jaar hard gewerkt! 
Hierbij een groot compliment voor uw/onze kin-
deren, alle medewerkers en ouders/verzorgers 
voor alle “zweetdruppeltjes” die het afgelopen 
jaar weer zijn geïnvesteerd. Fijne vakantie 
toegewenst en graag tot ziens op 19 augustus! 
De school is gedurende de vakantie via mail 
bereikbaar: infostwillibrordus@skozok.nl  
 
Wen-wisseluurtje 
Tijdens het Wen-wisseluurtje (28 juni) maken de 
kinderen nader kennis met hun groep èn hun 
leerkracht(en) van het komende schooljaar. 
Jongste kleuters die instromen vóór de herfst-
vakantie worden hiervoor ook uitgenodigd. 
 
Vanuit de OV: Themadag 2019 
Op maandag 1 juli a.s. is het de jaarlijkse thema-
dag, georganiseerd door de Oudervereniging. Dit 
jaar is het thema ‘Kunst’. Een tijdje geleden 
hoorde een museum in de buurt over deze 
themadag en besloot spontaan om een 
kunstwerk uit te lenen aan school. Het is 
natuurlijk een kostbaar bezit waar de kinderen 
heel zuinig op zijn. Er staat zelfs een camera op 
het schilderij om het schilderij te bewaken.  
Op de themadag hebben we een continue roos-
ter. Geef uw kinderen daarom een lunchpak-
ketje en drinken mee en ook fruit/koek voor de 
ochtendpauze. De kinderen zijn om 14.15 uur 
uit. Op deze dag zullen er veel verschillende 
workshops zijn, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van verf, lijm en inkt. Zorg ervoor dat de kinde-
ren deze dag oude kleren aan hebben die vies 
mogen worden! 
We hopen op een gezellige, kunstzinnige dag! 
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Calamiteitendag 
De calamiteitendag is in het rooster van vakanties en vrije dagen opgenomen om in te zetten op een 
moment waarop zich een onverwachte omstandigheid voordoet. Denk hierbij aan weersinvloeden 
etc.. Dit schooljaar hebben we hiervan geen gebruik hoeven maken, daarom is 5 juli a.s. definitief 
een vrije dag. 
 
Afscheid juf Maria 
Juf Maria gaat in het nieuwe schooljaar gebruik maken van de pensioenregeling. We nemen afscheid 
van haar op donderdag 29 augustus. Het gaat een feestdag voor de kinderen worden met 
aansluitend een afscheidsreceptie voor alle belangstellenden. Meer informatie komt aan het begin 
van het nieuwe schooljaar. 
 
Afstoten bijgebouw 
Vanaf augustus kunnen we niet meer 
beschikken over het bijgebouw op ons  
terrein. De rijksvergoeding, die we jaar- 
lijks voor gebouw en onderhoud ontvan- 
gen en die gerelateerd is aan het aantal 
leerlingen, stelt ons niet meer in staat de- 
ze faciliteit te exploiteren. Daarnaast is  
er in ons hoofdgebouw voldoende ruimte 
om 6 groepen te huisvesten. 
Het bijgebouwtje gaat terug naar de eigenaar: de gemeente Bergeijk. 
Groep 8 en de bibliotheek verhuizen dus naar het hoofdgebouw.  Met de TSO/BSO zijn we in  
gesprek om de aan hen toegewezen ruimten voor het komend jaar zo prettig mogelijk in te  
richten. Met de bibliotheek zijn we nog in overleg over de meest passende ruimte.  
Hiernaast ziet u de plattegrond van het hoofdgebouw mbt. schooljaar 2019-2020. 
 
Gymrooster in het nieuwe schooljaar 
De groepen 1 en 2 krijgen elke dag gym en/of spel. De lessen worden gegeven in de speelzaal  
van onze school. Geef uw kleuter 's maandags in een tas gymkleren en gymschoenen mee.  
Geen ondergoedkleding en geen balletschoenen of schoenen met gladde zolen. De gymtas blijft 
op school in de gang aan de kapstok hangen tot het einde van de week. Tip: zet in gymkleding en 
schoenen de naam van uw kleuter. 
De gymlessen van groep 3 t/m 8 vinden plaats op dinsdagen in sporthal “de Kemphaan”,  
de gymtijden zijn als volgt: 
8.45-9.45:         groep 8 (zij fietsen rechtstreeks naar de sporthal). 
9.45-10.45:       groep 5/6. 
10.45-11.45:     groep 6/7 (zij fietsen vanuit de sporthal naar huis, kinderen die dat niet mogen 

kunnen met Meester Harm terug naar school lopen). 
13.45-14.45:      groep 3 en 4.  
Sportschoenen die strepen op de vloer achterlaten zijn verboden in de sporthal. Mocht uw kind om een 

belangrijke reden niet mee kunnen doen met de gymles, geef hem/haar dan a.u.b. een ondertekend 

briefje mee voor de desbetreffende leerkracht, of neem even contact op. 
 
Informatieavonden en startgesprekken 
De informatieavonden in het nieuwe schooljaar zijn als volgt gepland: 
Maandag 26 augustus:  Dinsdag 27 augustus:  
18.30 groep 5/6  19.00 uur groep 1/2 
19.30 groep 6/7  19.30 uur groep 1-2-3-4 gezamenlijk 
20.30 groep 8   19.45 uur groep 3 en groep 4 
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De kennismakingsgesprekken noemen we voortaan “Startgesprekken”. 
We gaan meer de nadruk leggen op een gezamenlijke start van het 
schooljaar. Het is voor ons -èn met name voor uw kind- van belang dat 
we het jaar starten met àlle informatie die er toe doet. Ouders/verzorgers 
hebben bij deze informatievoorziening een belangrijk aandeel.  

Deze gespreksronde willen we àlle ouders  vooral laten vertellen over hun kind, over specifieke 
kindkenmerken, over sterke kanten en over verwachtingen betreffende dit schooljaar. De kinderen 
van groep 8 zijn tijdens het gesprek aanwezig.  
Betreffende de jongste instromers organiseren we nog geen startgesprekken. Bij deze kinderen gaat 
de juf op huisbezoek. 
De startgesprekken vinden plaats op 11 en 12 september, in het begin van het nieuwe schooljaar 
ontvangt u een uitnodiging voor deze gesprekken. 
 
Schoolreis voortaan in het begin van het schooljaar. 
In overleg met de oudervereniging is besloten om vanaf 2019-2020 de schoolreis (voor groep 1 tm. 7) 
aan het begin van het schooljaar te gaan organiseren. Daardoor spreiden we de bijzondere 
activiteiten wat beter over het jaar. De voorlopige datum hiervoor in het nieuwe schooljaar is 24 
september. 
 
Gegevens SKOzapp 
Ter informatie: Op het moment waarop kinderen van school worden uitgeschreven (bijvoorbeeld 
vanwege verhuizing of overstap naar een andere school), kunnen door betreffende ouders geen 
foto’s en gegevens meer van de app worden ingezien. 
 
Zomerlezen 
Om het leesniveau op peil te houden is het belangrijk dat kinderen ook in de zomervakantie eens een 
boek pakken. Als school en bibliotheek hebben wij daarbij de hulp van ouders 
nodig. Geef het goede voorbeeld, lees voor en stimuleer kinderen om ook in de 
vakantie te lezen! Hieronder volgt een aantal tips, die ook in de laatste 
Boekenkringen aan bod zijn gekomen in de klas.  
De VakantieBieb is het zomercadeau van de Bibliotheek: een app met e-books 
voor iedereen. Van 1 juni tot 31 augustus is de Vakantiebieb open. Lekker 
lezen achterin de auto of op het strand op smartphone of tablet. Ideaal om op 
vakantie op een leuke manier aan het leesniveau te werken.  
Voor het downloaden van de app en meer informatie: www.vakantiebieb.nl. 
  
Via de app Luisterbieb kan er gratis naar boeken worden geluisterd door 
iedereen. Wil je premium boeken beluisteren, dan moet je lid zijn van de 
bibliotheek en dat zijn alle leerlingen. Luisterlezen kan een hulp zijn voor 
kinderen met dyslexie. Op deze manier kunnen zij zonder teveel inspanning, hun 
woordenschat uitbreiden, maar het is ook ideaal op vakantie.    
         
Via de website www.bibliotheekdekempen.nl krijgt u gratis toegang tot de digitale prentenboeken 
van BereSlim. Vraag de code aan! De boeken zijn geschikt voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Er wordt 
voorgelezen en interactief voorgelezen. Bij het interactief voorlezen worden tijdens het voorlezen 
vragen gesteld. De boeken zijn te bekijken laptop/pc. Door de app Puffin browser te downloaden, 
zijn de boeken ook op een tablet te bekijken. 
Ik wens u en uw kinderen een fijne, zonnige vakantie met veel leesplezier! 
Hilde Crielaars-Thunnissen, 
Lees-/mediaconsulent Basisschool St. Willibrordus 
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Namens de ouders van groep 8 
Hallo Allemaal, 
Donderdag 4 juli heeft groep 8 haar allerlaatste schooldag. Ze gaan deze dag afsluiten met een gala 
en een gezellige feestavond op school. De kinderen zouden het erg leuk vinden als jullie komen 
kijken naar het gala. De route is als volgt. Start om 18.30 uur bij de kiosk. Daarna gaan ze via de 
Hennepstraat -> Lupinestraat -> Eviestraat -> Schoolstraat -> De Berkenheg -> Gildestraat -> 
Schoolstraat waar de stoet zal eindigen op het schoolplein. We zouden het gezellig vinden als de 
bewoners die aan deze route wonen, de straat gezellig wil aankleden met ballonnen en/of slingers! 
Namens de ouders van kinderen groep 8. 
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