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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 
4 september 
19.30 uur: MR vergadering 
11 en 12 september 
Startgesprekken 
16 september 
Riebas 
Continurooster (kinderen om 14.15 uur vrij) 
24 september 
Schoolreis groep 1 t/m 7 (groep 8 continurooster) 
30 september 
Riebas 
2 t/m 13 oktober 
Kinderboekenweek 
10 oktober 
18.00-19.00 uur: Reis door de School 
14 t/m 18 oktober 
Herfstvakantie 
21 oktober 
Riebas 
Luizencontrole 
 
De kapstokregel van de 
maand september is… 
 
 

Startgesprekken 
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, u ontvangt binnenkort een uitnodi-
ging voor deze gesprekken. 
 
Schoolreis 
Voor het schoolreisje op dinsdag 24 september 
a.s. staan de volgende bestemmingen gepland: 
De groepen 1, 2 en 3 gaan met de huifkar naar 
‘Speeltuin De Klimbim’ in Waalre. De groepen 4, 
5, 6 en 7 brengen een bezoek aan ‘Toverland’ in 
Sevenum. De kinderen van zowel groep 4 als 
groep 5 zullen onder begeleiding rondlopen. De 
kinderen van groep 6 en groep 7 zullen 
zelfstandig (minimaal in aantallen van 2) door het 
park lopen. Groep 8 blijft op school en heeft die 
dag continurooster. 
Praktische informatie m.b.t. de uitjes (zoals 
vervoer, vertrek- en aankomsttijden, 
lunchpakketten) maken we later bekend. 
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Vanuit de Typetuin 
De komende periode wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
Voor wie?: Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, ook voor kinderen met dyslexie. 
Startdatum: maandag 30 september 2019, lestijd: 16:45 tot 17:45 uur. 
Leslocatie: de Rietstek, Hennepstraat 6 a 5561 AC RIETHOVEN. 
Prijs: 175 euro (incl. examen) 
 
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 
 
Aanmelden 
Meld uw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in. 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Team van de Typetuin 
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