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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 
10 februari 
Riebas 
18 en 19 februari 
Oudergesprekken rapport 1 
20 februari 
Rapport 1 en plakboek mee naar huis 
21 februari 
Carnaval op school 
24 t/m 28 februari 
Carnavalsvakantie 
2 maart 
Riebas 
Hoofdluiscontrole 
16 maart 
Riebas 
18 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
30 maart 
Riebas 
 
De kapstokregel van de 
maand januari is… 

Oudergesprekken rapport 1 
Op 18 en 19 februari a.s. 
vinden voor alle groepen 
oudergesprekken plaats. 
Alle ouders/verzorgers 
worden hiervoor uitge-
nodigd. De kinderen van 
groep 1 en 2 krijgen 
daarna hun plakboek 
mee naar huis, de kinde-
ren van groep 3 t/m 7 krijgen aansluitend hun 
eerste rapport. De gesprekken van groep 8 staan 
in het teken van het definitieve schooladvies VO. 
De kinderen zijn hierbij aanwezig en ontvangen 
eveneens aansluitend hun rapport. Indien we met 
het plannen van de gesprekken op een bepaalde 
manier rekening moeten houden met uw agenda, 
dan kunt u dit t/m 7 februari a.s. aangeven bij de 
leerkracht van uw kind.  
 
Visietraject bs. st. Willibrordus 
Zoals al eerder aangegeven, richt onze aandacht 
zich dit jaar op het herformuleren van onze visie.  
In Riebas 2 en 6 van dit schooljaar is hierover één 
en ander terug te lezen. 
Inmiddels is de school in kaart gebracht op het 
gebied van omgevingsbeeld, droompositie en 
succesformule. Daarnaast hebben we onze 
kernwaarden beschreven. Dit alles moet gaan 
leiden tot een goed onderbouwd onderwijscon-
cept dat past bij ònze school in de veranderende 
samenleving. 
Tijdens de ouderavonden van 18 en 19 februari, 
willen met ouders uitwisselen waar we staan. U 
bent vóór of nà het gesprek over uw kind welkom  
om met de directie te sparren over de boven-
genoemde zaken, met daarbij natuurlijk een kopje 
koffie of thee…. 
In de Riebas van 10 februari voorzien we u van 
nadere inhoudelijke informatie.  
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Namens de OV: Carnaval 
Op 21 februari vieren we weer met z’n allen carnaval op school. Om alvast in 
de stemming te komen hebben we op 19 februari; “gekkeharendag”. Dit jaar 
zijn er prijzen te winnen, dus doe lekker gek met je haar, laat zien wat voor 
leuke creatie je kunt maken. Alles is mogelijk van hoedje, petje tot wat je 
maar wil. Verdere informatie m.b.t carnaval vindt u in de volgende Riebas. 
Heel veel succes met het uitzoeken van een tof kapsel, leuk hoofddeksel. Laat 
vooral je fantasie de vrije loop! 

Ook willen we nog graag hulp vragen op donderdagmiddag 20 februari van 13.15-15.30 voor het 
versieren van de gymzaal. Graag mailen naar het volgende e-mail adres: ovstwillibrordus@gmail.com 
Groetjes de Carnavalswerkgroep 
 
Bericht vanuit Nummereen 
Dagopvang en peuterprogramma 
December was een drukke maar gezellige maand op de groep. Een maand van overal gezellige lichtjes 
en samen genieten van verhalen en liedjes. We spelen op de groep volop met de mooie sintcadeaus 
die we hebben gekregen; onder andere een ballenbad. Hij valt in de smaak! 
We zijn het jaar rustig opgestart. De week na de vakantie zijn we begonnen met ons nieuwe thema ‘Ik 
ben ziek’. De komende weken houden we ons hiermee bezig. Tijdens dit thema gaan de kinderen 
ervaren wat er gedaan wordt als je ziek bent. We knutselen dokterskoffertjes, gaan voorlezen, spelen 
rollenspelen… Ook leren we nieuwe liedjes en versjes die te maken hebben met ziek zijn. Ziek zijn is 
natuurlijk niet leuk maar dit thema wel! Ook staat deze maand het voorleesontbijt op de planning 
 
Buitenschoolse opvang 
Op de Clup kijken we terug op een geslaagde kerstvakantie. Wat hebben we veel leuks gedaan! Nu 
houden we ons bezig met het thema winter. Wil je weten wat er zoal op de planning staat? Ons 
programma hangt op de groep, kom gerust eens kijken! Alhoewel het nog even duurt voordat het 
carnavalsvakantie is, is het programma hiervoor in kannen en kruiken. Natuurlijk gaan we op de Clup 
aan de zwier, maar er is ook van alles te doen voor degenen die niet van carnaval houden. Je kunt het 
volledige programma bekijken op www.nummereen.com/vakantieprogramma. 

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 
Basisschool st. Willibrordus 

VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021 

Voor kinderen die tussen 01-08-2020 en 31-07-2021 4 jaar worden en voor kinderen die dit schooljaar 
nog 4 jaar worden en nog niet zijn ingeschreven op onze school.  
 
Kiest u voor onze school, dan volgt een aanmeldprocedure en vragen wij u een aantal digitale 
formulieren in te vullen op onze website.  
Ga hiervoor naar www.bsstwillibrordus.nl, klik op ‘voor ouders’ en daarna op ‘nieuwe leerling’.  
Vervolgens nemen we contact met u op. 
 
Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we u 
aanmelding te laten plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 
U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina op onze website een 
afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.  
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