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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 
18 november 
Riebas 
18 en 19 november 
Gr. 1-7: facultatieve oudergesprekken. 
Gr. 8: Voorlopige adviesgesprekken. 
21 november 
Continurooster 
29 november 
Gr. 8: Rapport mee naar huis. 
2 december 
Riebas 
4 december 
20.00 uur: MR vergadering 
5 december 
Sinterklaas op school 
16 december 
Riebas 
19 december 
17.00 uur: 
Herdertjestocht 
23 december t/m 3 
januari 
Kerstvakantie 
 
De kapstokregel van de 
maand november is… 
 
 

(Facultatieve) oudergesprekken 
Op 18 en 19 november a.s. vinden voor de 
groepen 1 t/m 7 facultatieve oudergesprekken 
plaats. Ouders/verzorgers kunnen bij de leer-
kracht aangeven wanneer zij hiervan gebruik 
willen maken. Ouders/verzorgers van groep 8 
worden uitgenodigd voor het gesprek over het 
voorlopig schooladvies voortgezet onderwijs.  
 
Update vergadering MR/SR van 23 oktober jl. 
Een korte terugblik van de OV over het schooljaar 
2018/2019 en een vooruitblik voor het komende 
schooljaar. Punt van zorg: verkrijgen van 
voldoende ouderhulp bij OV-activiteiten. Update 
vanuit de werkgroep BVL (Brabants 
Veiligheidslabel) en de geplande besteding van de 
subsidie die school hiervoor krijgt. Stan Schilleman 
heeft de MR en SR meegenomen in de voortgang 
van het School Ontwikkelingsplan (SOP). Het team 
is onder begeleiding van ‘Onderwijs maak je 
samen’ bezig met een visietraject. Resultaten 
hiervan worden t.z.t. gedeeld met MR en ouders. 
Er is uitgebreid gesproken over de uitslag van de 
leerlingentevredenheidsenquête. Een van de 
resultaten van de uitkomsten is het samenstellen 
van een schoolpleincommissie om naar de 
inrichting van het schoolplein te kijken en de 
plaats waar ouders de kinderen opwachten 
wanneer de school uit is. Dit laatste punt werd o.a. 
onder de aandacht gebracht in de MR-stand tijden 
de “Reis door de school”. 
Er is gesproken over de renovatieplannen van het 
schoolgebouw en over het vertrek van de twee 
leden van het College van Bestuur van SKOzoK. 
Inmiddels is er een interim-bestuurder 
aangesteld, dhr. Nico de Vrede. De MR zoekt een 
nieuw lid voor het volgende schooljaar i.v.m. 
termijnafloop van een van de leden. Wij 
vergaderen 1 x per 6 weken.  
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Wil je 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. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata worden 
in de Riebas vermeld. De volgende is woensdag 4 december. 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. 
 
Bericht vanuit de OV 
Nieuwe leden gezocht 
Ondanks de vorige oproep voor nieuwe leden voor de Oudervereniging zijn er maar weinig 
aanmeldingen voor nieuwe leden bijgekomen. Er is 1 aanmelding ontvangen! Hoewel we natuurlijk erg 
blij zijn met deze aanmelding is dit niet genoeg. Het voorbestaan van de Oudervereniging – en dus de 
organisatie van activiteiten voor uw kinderen – komt hiermee in gevaar, en dat zou wel erg jammer 
zijn. Hoe meer leden we hebben hoe kleiner de belasting voor eenieder is. Jaarlijks vergaderen we met 
de totale Oudervereniging zo’n 6 keer in huiselijke kring onder het genot van een kopje koffie/thee en 
iets lekkers . We bespreken dan met name de voortgang van de verschillende activiteiten en zaken die 
ons ter ore zijn gekomen. Momenteel is ieder lid ingedeeld op zo’n 3 verschillende activiteiten. Als we 
met meer leden zijn kunnen we de activiteiten over meer leden verdelen en is de belasting voor 
eenieder kleiner. Daarnaast zullen op termijn ook leden stoppen omdat de kinderen van school af gaan. 
Met de huidige bezetting ziet het er dan ook naar uit dat de organisatie van de activiteiten op termijn 
zal gaan stoppen. Dus de Oudervereniging is op zoek naar jou! Wil je de oudervereniging komen 
versterken meld je dan aan via ovstwillibrordus@gmail.com . 
Als je wel wil helpen met het organiseren van de activiteiten maar meerdere activiteiten je teveel lijkt, 
schroom dan niet om je toch aan te melden. Dan gaan we hier gewoon rekening mee houden! Alle 
hulp is immers welkom. 
Bedankt! Oudervereniging bs. st. Willibrordus 
Saskia Kennis,   voorzitter,   Moeder van Fenne en Guus 
Sindy Antonis,   penningmeester,  Moeder van Kyra en Roy 
Rianne van Oorschot,  lid,    Moeder van Mika en Luca 
Saskia v.d. Wijdeven,  lid,    Moeder van Roy en Lynn 
Daniek van Roij, lid,    Moeder van Senn en May 
Hennie Kea,   lid,    Moeder van Dries 
Ellen Hendriks,   lid,    Moeder van Stijn 
 
Herdertjestocht 19 december a.s. 
Ondanks onze vorige oproep hebben we nog niet voldoende 
aanmeldingen voor hulp tijdens de herdertjestocht van 19 
december a.s. ontvangen. De tocht zal aanvangen om 17.00 
uur en zal eindigen uiterlijk om 20.00 uur. Wij kunnen niet 
zonder uw hulp. Dus… kan en wil je graag helpen – of weet je 
iemand – op welke wijze dan ook, laat het ons dan z.s.m. 
weten. Aanmelden kan via ovstwillibrordus@gmail.com Graag 
uiterlijk vrijdag 15 november a.s. maar het liefst natuurlijk zo 
snel mogelijk. Dan kunnen wij weer verder met de 
voorbereidingen. 
Alvast bedankt, 
De Kerstcommissie 
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Vanuit de Bieb op school 
Leestips, informatie voor spreekbeurten en werkstukken en nog veel meer 
Wist je dat Bibliotheek De Kempen speciale jeugdpagina’s heeft voor 0 tot 6 jaar, voor 6 tot 9 jaar en 
voor 9 tot 12 jaar? Op deze pagina’s vind je de leukste leestips, luisterboeken, e-books en leesboeken 
op onderwerp, serie of AVI-niveau. Ook kun je hier gemakkelijk boeken vinden speciaal voor dyslexie 
en is er volop inspiratie en informatie voor spreekbeurten en werkstukken te vinden. Je vindt de 
pagina’s door op www.bibliotheekdekempen.nl bij het menu ‘collectie’ naar ‘ontdek de collectie’ te 
gaan. 
 
Junior Einstein 
Wist je dat je met je Bibliotheekabonnement gratis kunt oefenen voor 
school? Met Junior Einstein kun je online oefenen voor alle vakken van de 
basisschool! Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen en Rekenen. Superhandig 
dus.  
Ga naar https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start 
en log in met je Bibliotheekaccount. 
 
Mini workshop voor kinderen met dyslexie: geef jouw zelfvertrouwen en kwaliteiten een boost 
Donderdag 31 oktober van 15:30 tot 16:00 uur in Bibliotheek Eersel 
Kinderen en jongeren met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dit kan ze onzeker maken 
en van invloed zijn op hun zelfvertrouwen. Speciaal voor hen is er deze praktische workshop, waarin 
ze op speelse manier ontdekken wat hun eigen (dyslectische) krachten en kwaliteiten zijn. Deze mini 
LEF-boost voor kinderen en jongeren met dyslexie wordt gegeven door dyslexie-expert Leoniek 
Janssen Steenberg. Met deze workshop wil zij het zelfvertrouwen van de deelnemers een boost geven. 
Deze mini-workshop is gratis toegankelijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Meld je aan via: 
https://kempen.op-shop.nl/375/mini-workshop-voor-kinderen-met-dyslexie-geef-jouw-
zelfvertrouwen-en-kwaliteiten-een-boost. Ouders hoeven zich niet aan te melden, maar mogen er wel 
bij blijven.  
 
Dyslexiecoach: voor al je vragen en tips in Bibliotheek Eersel 
Wat is dyslexie precies? Hoe ga je er als kind mee om? En als ouder? Welke boeken zijn geschikt? 
Martijn Haneveer, kan al je vragen over dyslexie beantwoorden. Als lees-/mediaconsulent 
gespecialiseerd in dyslexie, kan zij je ook allerlei boekentips en tips over online lees- programma’s 
geven. Ouders, leerkrachten, kinderen, iedereen is welkom om langs te komen op donderdag 31 
oktober, donderdag 21 november en donderdag 19 december van 15.30 – 16.30 uur in Bibliotheek 
Eersel 
 
Week van de Mediawijsheid 
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de 
weg? Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we iedereen de vraag: wanneer kies jij om aan of 
uit te staan? Vraag jij je als ouder ook wel eens af waar je goed aan doet, en waar je betrouwbare 
wegwijzer in het gebruik van digitale media voor je kind(eren) kunt vinden? Kijk eens op 
https://www.mediawijsheid.nl/, hier vind je allerlei informatie.  
 
Week van de Mediawijsheid: workshop vloggen van Teun Peters 
Zaterdag 9 november van 10.30 tot 12.00 in Bibliotheek Eersel. 
Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit technologie ons juist in de 
weg? Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we iedereen de vraag: wanneer kies jij om aan of 
uit te staan? In Bibliotheek Eersel kun je een workshop vloggen van een van Nederlands bekendste 
vloggers, Teun Peters volgen. Wil jij gaan vloggen, maar weet je niet zo goed hoe je dat aanpakt? Of 
wil jij gewoon graag weten hoe bekende YouTubers werken? In de workshop vertelt Teun onder 
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andere over de verschillende soorten vlogs, geeft hij je heel veel tips, maar leert hij je ook wat je beter 
niet kunt doen. Neem je eigen telefoon of tablet mee, doe mee en krijg het vloggen onder de duim! 
Voor kinderen vanaf 9 jaar. Reserveer je tickets via: https://kempen.op-shop.nl/1713/workshop-
vloggen-van-teun-peters-9/09-11-2019 
 
Kerstmarkt in zaal de Sleutel 
Beste St Willibrordus,  
Zondag 15 december organiseert Bistro de Sleutel in Riethoven een Kerstmarkt in de Zaal van de 
Sleutel. Van 15.00 tot 20:00 uur is de markt geopend met vele kraampjes en lekkere hapjes.  De 
entree is helemaal gratis. 
Voor de kinderen is er op het podium een kleedjes-markt georganiseerd. Hier kunnen de kinderen 
hun eigen spulletjes verkopen op hun kleedje! 
De kinderen kunnen zich inschrijven bij Bistro de Sleutel, maar let op: VOL = VOL. Vanaf 13:00 uur 
kan er opgebouwd worden. 
Team de Sleutel 
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