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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 
5 december   
Sinterklaas op school 
6 december   
Studieochtend: alle leerlingen vrij! 
17 december 
Riebas 
20 december 
Kerstviering 
24 december t/m 4 januari  
Kerstvakantie 
7 januari 
Luizencontrole 
9 januari 
20.00 uur: MR 
vergadering 
14 januari 
Riebas 
 
De 
kapstokregel 
van de maand 
december is… 
 
 
 
 
 
 

5 december 
We hopen dat het de Sint ook dit jaar weer gaat 
lukken om onze school op 5 december te 
bezoeken. Als u deze ochtend uw kind(eren) 
naar school gebracht hebt, mag u best even 
blijven kijken. Die dag zullen we verder feestelijk 
in de eigen klas doorbrengen. 
 
6 december 
Deze ochtend hebben alle kinderen vrij, omdat 
de leerkrachten een studieochtend hebben. De 
kinderen kunnen dan even bijkomen van het 
intensieve en spannende sinterklaasfeest. ’s 
Middags verwachten we hen wel weer op 
school. 
 
Vanuit groep 8 
Groep 8 gaat zaterdag 8 
december naar de First-
legoleague in Helmond 
de Kempel en worden 
om 8:30 ontvangen. 
We hebben er 10 weken hard aan gewerkt. We 
hebben een project en 2 robots die we gepro-
grammeerd hebben. De robot moet missies 
doen er zijn er 15, het thema is de ruimte. De 
hele dag gaan ze 1 tegen 1 wedstrijdjes doen 
tegen elkaar. Je moet zoveel mogelijk punten 
verdienen en als je in de top 10 zit dan doe je 
nog een finale als je daar wint heb je de beker 
gewonnen van Firstlegoleague 2018 2019. Kom 
kijken als je het iets lijkt. Groep 8 zou het leuk 
vinden. 
 
Wie is voorleeskampioen 18/9 van onze school? 
Er deden zowel in groep 7 als in groep 8 veel 
kinderen mee. De kinderen in groep 7 die de 
school konden vertegenwoordigen waren: 
Louise, Jessie en Lotte. Voor groep 8 waren dit: 
Fien, Ilse en Mees. 
Het was een spannende wedstrijd tussen 7&8. 
Ilse uit groep 8 is de voorleeskampioen van de 
Sint Willibrordusschool geworden. Zij gaat onze 
school vertegenwoordigen in Bergeijk. 
Ilse is 11 jaar oud.  Lezen doet ze het liefste heel 
de dag. 
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Verkeersbrigade 
De verkeersbrigade zet alle zeilen bij om uw kind(eren) voor en na 
schooltijd zonder gevaar de Schoolstraat te laten oversteken. 
Ondanks het feit dat het best moeilijk is voldoende bezetting te 
krijgen, weten ze steeds weer de veiligheid voor kinderen te 
realiseren.  

Hierbij is het vanzelfsprekend van belang dat aanwijzingen van brigadiers zorgvuldig worden gevolgd. 
Dat geldt zowel voor kinderen als voor volwassenen. We vragen u vriendelijk doch dringend dit ter 
harte te nemen en er ook met uw kind(eren) over van gedachten te wisselen.  
 
Nieuws van de Tussenschoolse Opvang (TSO/overblijven) 
Zoals bekend neemt kinderopvangorganisatie Nummereen de activiteiten van ’t 
Blusserke vanaf januari over. Nummereen gaat dan óók het overblijven op onze 
school organiseren, eveneens onder leiding van professionele krachten. U heeft 
hier al nadere informatie over ontvangen. Inmiddels komen er aanmeldingen 
binnen voor de TSO. Wilt u eraan denken deelname van uw kinderen aan de TSO 
van Nummereen tijdig kenbaar te maken? Dat kan via deze link: Inschrijven TSO 
Meer informatie krijgt u via 0497-517814 of via info@nummereen.com 
 
Vanuit de oudervereniging: Kerst 
Voor de knutsel workshops op donderdag 20 december a.s. zijn we op zoek naar de volgende 
materialen: Kralen, glazen potjes, restjes wol (voornamelijk wit), wc rolletjes. 
De materialen mogen ingeleverd worden bij de leerkrachten. Om de ochtend soepel te kunnen laten 
verlopen zijn we nog op zoek naar hulpouders (opa's/oma's). 
We hebben al een aantal aanmeldingen mogen ontvangen, maar we zouden heel blij zijn met nog 
een aantal extra ouders. De hulp is alleen nodig in de ochtend. Opgeven hiervoor kan via ons  
emailadres: ovstwillibrordus@skozok.nl. 
Alvast bedankt namens de Kerstwerkgroep 
 
Uit de schoolgids: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 
Vanuit vele organisaties is er continue aandacht voor dit probleem nodig. Dat geldt zeker ook voor 
scholen want dit zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden) van kindermishandeling gesignaleerd 
kan worden.  
 
Leerkrachten brengen veel tijd met kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen 
opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen.  
Vanaf 1 juli 2013 zijn ook basisscholen wettelijk verplicht om in hun organisaties een meldcode te 
implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Binnen SKOzoK kennen we ook een 
dergelijke code. Deze meldcode geeft richtlijnen voor het signaleren en handelen bij een vermoeden 
van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De code biedt houvast bij het nemen van 
vervolgstappen zodat kindermishandeling en/of huiselijk geweld in onze omgeving in een zeer vroeg 
stadium gesignaleerd en gestopt kan worden om ernstige schade bij kinderen zoveel mogelijk te 
beperken.  
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is te vinden op de website van ons bestuur: 
www.skozok.nl (protocollen en reglementen). 
 
Nieuws van ’t Blusserke 
Wij verkopen het meubilair van ’t Blusserke. Verschillende kasten, tafels, stoelen, ledikanten, enz. 
Wie interesse heeft kan contact opnemen met Gerry of Karin via tel 040-2018324. 
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