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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 
30 maart 
Riebas 
9 april 
Paasviering: eitje tik 
13 april 
Tweede Paasdag 
14 april 
Riebas 
14 t/m 16 april 
Groep 8: Cito eindtoets 
20 april t/m 1 mei 
Meivakantie 
4 mei 
Studiedag: alle kinderen vrij 
5 mei 
Bevrijdingsdag: alle leerlingen 
vrij 
 
De kapstokregel van de maand 
maart is… 

Corona-maatregelen 
Maatregelen rondom het coronavirus waarmee 
de school van doen heeft en/of krijgt, communi-
ceren we steeds zsm. via mail. Houd daarom uw 
mailbox in het oog.  
Inmiddels hebben we gezorgd voor thuiswerk, 
dat is door de leerkrachten via mail verzonden. 
Indien e.e.a. vragen bij u of uw kind(eren) 
oproept, kunnen deze altijd via mail aan de 
leerkracht worden gesteld. Doe dit  door reply op 
de ontvangen thuiswerk-mail. 
 
Brigadieren 
Tot op heden maakt een zeer beperkt aantal 
kinderen gebruik van de opvang die de school, 
onder schooltijd, biedt (stichtingsbreed is dat 
1%). De leerkrachten verzorgen daarom zèlf het 
brigadieren.  
 
Snappet 
Op het moment zijn we, in het kader van ons 
visietraject, aan het onderzoeken wat ICT nog 
meer concreet en structureel kan bijdragen aan 
ons onderwijs en met name aan ons onderwijs 
van de toekomst.  Daarvoor zijn we allereerst een 
proefperiode ingegaan met het programma 
Snappet. In Snappet heeft ieder kind vanaf groep 
3 de beschikking over een eigen device en wordt 
onderwijs, met name verwerking,  voor een deel 
online en op maat aangeboden. De leerkracht 
krijgt, via een automatische terugkoppeling, zicht 
op de voortgang van de groep en het individuele 
kind. Onze eigen lesmethoden zijn binnen dit 
programma beschikbaar, zodat de vertrouwde 
lesomgeving voor de kinderen aanwezig is. Op 
het einde van dit schooljaar bezien we of  
Snappet definitief een plaats in ons onderwijs zal 
gaan krijgen. 
 
MR vergadering 
De MR vergadering van a.s. woensdag (18 maart) 
gaat, vanwege de maatregelen  rondom het 
coronavirus, niet door.  
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Koningsspelen 
Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus gaan de Koningsspelen dit jaar niet 
door. De landelijke organisatie vindt het niet verantwoord en gepast om het sportieve Oranjefeest te 
organiseren. 
Gezien het feit dat de organisatie van de Koningsspelen primair ligt bij de lokale organisaties en 
scholen zelf, roept de landelijke organisatie hen dan ook op om de voorbereidende activiteiten uit te 
stellen tot volgend jaar. Het besluit om dit jaar de Koningsspelen niet door te laten gaan is genomen 
in overleg met de ministeries van VWS en OC&W. De volgende editie van de Koningsspelen zal 
plaatsvinden in april 2021. 
 
Update vanuit de MR 
Wij zoeken een nieuw lid voor het volgende schooljaar! De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten 
en wordt tijdens de vergaderingen bijgestaan door de leden van de Schoolraad (2 ouders). Directeur 
Stan Schilleman brengt de MR steeds op de hoogte van ontwikkelingen op school en het 
schoolontwikkelingsplan. De MR vergadert 1 x per 6 weken. Wil je echt meedenken over de 
ontwikkelingen op school? Dan is de MR iets voor jou! Heb je interesse of wil je een keer 
proefdraaien? Neem dan contact op met Femke Dommer of Simone van Gerwen of mail naar 
onderstaand adres. 
 
Op 10 februari jl. heeft de MR weer samen met de SR vergaderd. Hierbij geven wij graag een korte 
samenvatting van de besproken onderwerpen. Stan Schilleman heeft ons meegenomen in de 
voortgang van het School Ontwikkelingsplan (SOP). De MR heeft meegelezen met het Visieplan 2019-
2023 en heeft het plan goedgekeurd. De concept schoolbegroting is besproken, net als de uitkomst 
van de leerkrachttevredenheidsenquête, de stand van zaken m.b.t. de TSO en hebben we kort 
gebrainstormd over de eventuele rol van school in het vieren van het 100-jarig bestaan van het 
huidige schoolgebouw. 
De MR is per e-mail te bereiken via MrStWillibrordus@Skozok.nl . Natuurlijk kun je altijd een van de 
MR/SR leden aanspreken als je vragen hebt, opmerkingen wilt plaatsen of onderwerpen aan wilt 
dragen. 
 
Namens Comité 4 mei Riethoven: Dodenherdenking Riethoven 4 mei 2020 
Op 4 mei 2020 zal in Riethoven voor de eerste maal een gezamenlijke 
dodenherdenking plaatsvinden. Na de onthulling van het monument op Walik 
vorig jaar, hebben we een mooie plek in Riethoven gecreëerd om alle burgers en 
militairen te herdenken die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Als onderdeel van de monument-onthulling in 2019 is vorig jaar in samenwerking 
met de heemkundegroep Riethoven een schoolproject gestart waarbij de 
kinderen uit groep 7 en 8 stilstaan bij de tweede wereldoorlog. Ook dit jaar en de jaren die volgen zal 
dit project worden behandeld. Het is enorm belangrijk dat we dit nooit zullen vergeten om er samen 
voor te zorgen dat dit ook nooit meer zal gebeuren 
Kinderen uit groep 7 en 8 zullen tijdens dit project gedichten gaan schrijven passend bij dit thema. 
Tijdens de dodenherdenking van dit jaar zal minstens één maar misschien wel meerdere gedichten 
worden voorgedragen door de kinderen zelf. 
We zien natuurlijk graag dat alle kinderen op 4 mei 2020 met ons mee gaan herdenken en we 
nodigen iedereen daarvoor van harte uit. Je mag dan ook een bloem meenemen die we vervolgens 
als onderdeel van het programma gezamenlijk neer gaan leggen bij het monument als een teken van 
respect voor alle overledenen. Liefst een rode, witte of blauwe bloem. Je kunt er eentje kopen maar 
natuurlijk ook zelf maken. 
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Het officiële programma op 4 mei zal aanvangen rond 19:45 en ongeveer 45 minuten gaan duren. 
We zullen dit nog preciezer laten weten via de Houwmouw. 
Namens Comité 4 mei Riethoven, 
Jan Alewijns, Karin van Bakel, Eric Willems, Gijs Willems, Piet Jansen 
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