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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 
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 
23 oktober 
20.00 uur: MR vergadering 
29 oktober 
Continurooster 
4 november 
Riebas 
18 november 
Riebas 
21 november 
Continurooster 
 
De kapstokregel van de 
maand oktober is… 
 
 

Continurooster 
Dit schooljaar volgen er, zoals al eerder vermeld,  
nog twee dagen waarop we een continurooster 
hanteren. Een en ander betreft 29 oktober en 21 
november. Daarnaast zal er, zoals ieder jaar, 
tijdens de themadag van 6 juli ook een 
continurooster gelden. De kinderen zijn deze 
dagen vanaf 14.15 uur vrij.  
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 2 oktober a.s. wordt de 
Kinderboekenweek op school feestelijk geopend. 
Het thema is dit jaar “Reis mee!”. Binnen dit 
thema gaan we in alle klassen boeken lezen 
waarin voertuigen centraal staan. Reis mee met 
een fietstaxi, een huifkar of een onderzeeboot. 
Ontdek de ruimte met een raket, beleef 
avonturen op een cruiseschip, verken een land 
met een camper of zeil de wereld rond op en 
catamaran. Tijdens de Kinderboekenweek 2019 
kan iedereen met een voertuig op stap!  
Lezen is belangrijk om verhalen te beleven die je 
anders niet mee zou kunnen maken, of om 
anderen beter te leren begrijpen. We nodigen 
alle kinderen uit om op woensdag 2 oktober naar 
school te komen met een versierde fiets, 
bolderkar, skelter of step. Maak met je versierde 
fiets, kar, skelter of step een reis door of rond de 
school en kom zo alvast in de sfeer van de 
Kinderboekenweek. 
Ouders zijn welkom om bij deze opening om 8.30 
uur aanwezig te zijn.  
Dus: Reis mee!  En instappen allemaal! 
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Reis door de School 
Op donderdag 10 oktober a.s. vindt tussen 18.00 en 19.00 uur de 
jaarlijkse Reis door de School plaats.  Ouders/verzorgers en 
eventueel opa’s en oma’s zijn deze avond van harte welkom om aan 
de hand van uw kind(eren) in de groep te komen kijken naar alles 
waar we trots op zijn. 
 

Bedankt! 
Afgelopen dinsdag zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreis geweest. De kinderen hebben een 
geweldige dag gehad. Bedankt iedereen die hier een steentje aan heeft bijgedragen! 
 
Even voorstellen… 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Tim Adriaans en ik kom komend half jaar stage lopen in groep 5/6. Ik doe mijn pabo-
opleiding op hogeschool de Kempel en ik ben eerstejaars student. Ik heb havo gestudeerd op het 
Rythovius college in Eersel. Sinds het vierde wist ik dat ik leraar wilde worden. Dit kwam doordat ik 
eerst niet wist wat ik wilde worden en toen kwam mijn moeder met het idee om leraar te worden 
omdat de kinderen altijd gek op mij waren. Toen heb ik een meeloopdag gehad op de Kempel en 
daarna wist ik zeker dat ik leraar wilde worden. Verder zijn mijn hobby’s voetbal en freerunning en ik 
vind het leuk om dingen te doen met mijn vrienden. Ik heb er super veel zin in om stage te komen 
lopen en ik ben benieuwd wat voor leuke dingen ik allemaal mee ga maken!  
Groetjes,  Tim Adriaans  
 

 
Zindelijkheidsproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  
Informatieavond GGD 

 
s’ Ochtends of ’s nachts vieze lakens, niet durven logeren bij vriendjes, bang voor vieze 

reuk. Zindelijkheidsproblemen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden 

vaak van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak zijn deze problemen thuis goed te 

verhelpen. Daarom organiseert de GGD informatieavonden over bedplassen en 

broekpoepen voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  

 

Zindelijk zijn 

Het ophouden van plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat 

kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen overdag en ’s nachts zindelijk. Bij 

ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 

tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact 

hebben voor zowel het kind als de ouders.  

 

Infoavonden 
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 22 oktober een infoavond over bedplassen en op 12 

november een avond over broekpoepen. De infoavond over broekpoepen is bedoeld voor 

ouders van jonge kinderen met poepproblemen die nog niet onder behandeling zijn van een 

specialist.  
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Tijdens deze avonden krijgt u achtergrondinformatie over het probleem. Ook worden 

verschillende manieren en praktische tips gegeven om bedplassen en broekpoepen thuis aan te 

pakken.  

  

Praktisch 

De informatieavond bedplassen vindt plaats op 22 oktober in het Elkerliek ziekenhuis 

Helmond in de Rooseveltzaal in het gebouw ‘Vergadercentrum’ (zie wegwijzers). 

De informatieavond broekpoepen vindt plaats op 12 november bij Studio Sep, 

Thorvaldsenlaan 4 in Eindhoven.  

Voor beide avonden is de inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.00 uur. De avond duurt tot 

ongeveer 22.00 uur en de kosten zijn 3 euro. 

Alle informatie en aanmelden voor (een van) deze avonden kan via de website 

www.ggdbzo.nl.  
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